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Erre a nyaralásra 
mindig emlékezni fogok
Gyermekként még nem láttam mást a világból, csak a csodákat, az új élményeket. Tengerpartokat, melyeket 
felfedezhetek, barátokat, akiket megismerhetek és a családomat, akikkel végre egész nap együtt lehetek.
A világ változik körülöttem, de az élmények még kitartanak. Csak arra várnak, hogy elõvegyem õket, és újra 
boldogsággal töltsenek el.



Garantált kedvezményes árak csak 2008. április 15-ig!
Foglalja le időben nyári pihenését! Ezen katalógus árai csak előfoglalási akciónk keretében, 2008. 04. 15-ig érvényesek.
A kedvezményes foglalás feltétele, hogy Ön a részvételi díj legalább 40%-ával április 15. előtt lefoglalja nyaralását.

Kétezernyolc



Kényelmes és gyors!

– azonnal összehasonlíthatóak 
   a légitársaságok ajánlatai,
– nincs sorban állás, a foglalás 
   egyszerűen és azonnal elvégezhető,
– a foglalási rendszerünk az év 365 napján, 
   a nap 24 órájában elérhető,
– a repülőjegyét online kifizetheti, elektronikus 
   jegyét akár Ön is kinyomtathatja,
– repülőjegyéhez azonnal köthet baleset- és 
   poggyász-biztosítást és repülőjegy 
   sztornóbiztosítást.

Foglalja le repülőjegyét most: 
http://repulojegy.budavartours.hu

Szárnyalj!



Repülőjegyek
Foglaljon helyet!

Nyugodtan dőljön hátra a székében, 
hiszen a repülőjegyfoglalás soha 
nem volt ennyire egyszerű, mint 
most a Budavár Toursnál. Akár 
hagyományos, akár fapados 
légitársaság járatáról legyen szó, 
és mindezt 4 könnyű lépésben. 
  
Ön csak megadja az utazás 
időpontját és az úticélt, mi 
megmutatjuk, mely járatokra 
vannak még szabad helyek. 

Miután kiválasztotta az Önnek 
legkedvezőbb lehetőséget, csak 
adja meg személyes adatait, 
és mi lefoglaljuk a repülőjegyét.

Ezt követően Ön eldöntheti, hogy 
személyesen készpénzben, 
átutalással vagy interneten 
keresztül, bankkártyával kívánja
a jegy árát kifizetni.

A megvásárolt repülőjegyet átveheti személyesen az irodánkban, 
vagy futárszolgálat útján ott, ahol Ön szeretné. Az úgynevezett elektronikus 
jegyek esetében (pl. fapados légitársaságoknál) a repülőjegyet Önnek csak ki 
kell nyomtatnia, és máris felhasználhatja.



Marokkó
Ebben a közel 700 000 km2 területű országban, csodálatos tájakra 
juthatunk el. Egyedülálló élmény, hogy az Atlasz-hegység hófedte csúcsait 
egy pálmafaliget árnyékából szemlélhetjük, az Atlanti-óceán mesés 
homokstrandján heverünk, miközben a müezzin hangjára indul a nap, 
vagy a szukok kavargó világával megtelve egy mór palota narancsillatú 
kertjében teázgathatunk forró délutánokon.



Felfedezés
„Többet megtanulsz egy útról, 
ha végigjárod, mint a világ 
összes térképéből.”
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Marokkó

Casablanca
Ingrid Bergmann és Humprey Bogart városa. A legnagyobb 
és legismertebb valamennyi marokkói nagyváros között. 
Elképesztő nyüzsgés jellemzi éjjel-nappal, a kikötő környé-
ki izgalmas figurák éles ellentétet képeznek az arab világ
hercegeinek villanegyedével. Különleges halétkek illata 
lengi be az óceánparti városrészeket. Minden bár, étterem 
kísérletezésre csábít. Errefelé megfér egymás mellett az 
arab papucskészítő műhelye és Yves Saint Laurent elegáns 
butikja, ahogy a luxusautók árnyékában tovaügető csacsik 
látványa is mindennapos. Casablancában található a nyugati 
arab világ legnagyobb mecsete, mely a Korán szavaival 
élve, mint egy vízen ringó trón magasodik elénk az óceán-
ból. A mecset, a nem muzulmánok elől elzárt világ egyetlen 
megtekinthető épülete. Casablanca másik varázsát a kertjei 
adják. Hatalmas fikuszliget választja el a francia protektorá-
tus idején kiépült francia negyedet az óvárostól, a Medinától. 

Rabat
Marokkó fővárosa ragyogó fehér házaival marad meg az 
utazó emlékezetében. A királyság székhelyén a mai modern 
Marokkóval találkozunk. A Királyi Palota épületegyüttese 
külön városrészt alkot egy szellőjárta dombon, így a királyi 
család tagjai számára sosem érezhető a nyári hőség. A 
városközpontot uraló Oudaia Kasbah vastag falai és szűk 
sikátorai között sétálva rádöbbenhetünk a marokkói építé-
szet megkapó szépségére. Rabat a francia jelenléttel nyerte 
el mai arcát, gazdagsága azonban az almohádok, később 
a sáléi kalózok idejéből ered. Ennek az egykori pompának 
a hordozója a Chellah, a régi temető, a Hasszán torony és 
a XX. század legszebb síremléke, V. Mohamed Mauzóleu-
ma. Érdemes kimenni a soha fel nem épült Hasszán mecset 
terére és onnan nézni a halkan beszélgető, burnuszokba és 
színes kendőkbe bugyolált emberek lassú sétáját. Naple-
mente idején Rabat mögött vérvörös az óceán, a szemközti 
Sáléból elindulnak az utolsó kompok, és a Hasszán torony a 
nagy lisszaboni földrengésről mesél. 

Meknes
A marokkói Versailles. Mesélik errefelé, hogy a város nagy 
építője, Moulay Ismail, a Napkirály udvarát túlszárnyaló 
építkezéshez harmincezer rabszolgát dolgoztatott, hogy új 
paradicsomot teremtsen. Az idő azonban a király ellen dolgo-
zott és az emberi lét rövidsége Meknesnek is csak tisza-
virág-életű szerepet adott. A befejezetlen város ezzel együtt 
a birodalom központjává vált. A mai utazó számára most is 
elképzelhetetlen méretű istállók, magtárak, városfalak és 
kapuk mesélnek a pompa megszállottjának terveiről. Meknes 
piacán változatos színű olívabogyó-kereskedések között 
sétálhatunk.

Fes
A legősibb királyi város, minden fotós álma. Sárga, homok-
színű házak kiismerhetetlen labirintusa a városközpont. 
Ennek a szándékosan kuszára szerkesztett világnak a 
közepén trónol a Karaouin mecset, ahol Germanus Gyula is 
tanított. A több száz éves Korán-iskolák, a kalapácscsilinge-
léstől hangos sikátorok és a híres bőrcserzőkádak látványa 
minden utazó számára ismerős képek. Reggelente szamár-
karavánok egész hada indul a völgykatlan mélyébe áruval 
megrakodva, asszonyok mosnak a közkutaknál, tenyérjósok 

www.budavartours.hu
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szólítják meg a városkapun átlépőket, titokzatos paloták 
zajtalan csarnokaiban méregdrága szőnyegritkaságok cse-
rélnek gazdát. Mindezt csak sejtheti az európai elme, meg 
nem érti. De a varázs hat, egy időutazás részesei lehetünk 
az andalúz, arab, zsidó és európai kultúra ötvözetében.

Marrakesh
„Marrakesh, az örök szépség utolsó érintése. Olyan örökké-
való, mint a hó a legmagasabb csúcsokon, és olyan meg-
ragadó, mint az Atlasz” – írják róla a megbűvölt utazók. Nagy 
uralkodók harcoltak érte, dinasztiák örökölték, minden idők 
bölcsei, kézművesei, építészei, festői és szobrászai építet-
ték hatalmas palotáit, mecseteit, kertjeit és Korán-iskoláit. 
Marrakesh, történelme hajnalán a nevét adta Marokkónak. 
Naplemente idején „izzik a város”. Ahogy csitul a hőség, úgy 
bukkannak elő Marrakesh filmszerű figurái: szaharai gyó-
gyítók, varázsszerárusok, hennafestők, kígyóbűvölők várják 
az egyre csábítóbb illatokba burkolt Jemma El Fna téren 
klienseiket. Ez a világ mit sem változott ezer éve. A nappali 
Marrakesh a vendégeké. Barangolhatunk az óváros gyé-
kénnyel fedett utcáiban, sétálhatunk a rózsakertek mentén, 
vagy hűvös koktélunkat iszogathatjuk egy pálmakert mélyén 
meghúzódó medence partján. Marrakesh megunhatatlan, 
folyamatos mese. Nem véletlenül vásárol itt villákat a francia 
színész és divatvilág színe-java. Ha leszáll az est, végleg el-
távolodunk Európától. Irány egy zenés mulatság Alinál, vagy 
egy romantikus sétakocsikázás a pálmaligetben, a háttérben 
megérezve a havas Atlasz hűs közelségét.

Agadir
Marokkó leggondozottabb üdülővárosa. A nyár és a tél 
is „kellemesen meleg”, az Atlanti-óceán csitítja a szaha-
rai meleget. Agadir egyesíti a modern nyaralóhelyek és a 
természetet tisztelő ember elképzeléseit. Hatalmas, széles 
homokos strand várja a pihenni vágyókat, ugyanakkor pár 
percre a kiépített világtól ott a csend, a forró dűnék világa 
flamingókkal és vágtázó lovakkal. Agadir az ínyencek városa
is. Mesébe illő választékkal találkozunk a haléttermekben. 
Franciás könnyedség jellemzi az éjszakai életet, s csak 
tőlünk függ, hogy mennyire engedjük magunkat elcsábítani 
egy másik világba… A várostól egy kissé eltávolodva hamar 
a délvidék legnagyobb berber piacán találjuk magunkat, 
Inezgane-ban, dzsippel elkalandozhatunk a halászfalvak 
körzetében vagy a Magas-Atlaszban. Higgyék el nem a nap-
szúrás jele, ha kecskéket pillantanak meg Agadir környékén 
egy-egy fa tetején! Ez is Agadir látványosságaihoz tartozik.

Idegenvezetés:
A Budavár Tours idegenvezetője fogadja Önöket Agadir-
ban. Az ő neve és telefonszáma egy héttel az utazás előtt 
elkérhető irodánktól, illetve a szállás voucheren is szerepel. 
Tekintve azonban az utazók nagy számát és az egyes szál-
lások közötti távolságokat, valamint a rendkívül szerteágazó 
feladatkört, esetenként előfordulhat, hogy idegenvezetőnk 
nem tud azonnal az Ön rendelkezésére állni. Idegenveze-
tőnk érkezés után az információs találkozó időpontját és 
helyét megadják Önöknek.

Nagykövetség, képviselet: 
A Magyar Köztársaság marokkói nagykövetségének elérhe-
tősége:
Zankat Ait Melloul Route des Zairs – Souissi, Rabat B.P. 5026.
Telefon: (+212) 037-75-75-03, 037-75-07-57. 
Ügyeleti mobilszám: (+212) 063-444-867.
E-mail címe: huembrba@mtds.com

Időeltolódás:
Téli időszámítás esetén: -1 óra a magyar időhöz képest.
Nyári időszámítás esetén: -2 óra a magyar időhöz képest. 

www.budavartours.hu
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Szállás: a körút során 3 *-os vagy 4 *-os, jó minőségű szállo-
dákban, választás szerint. 
Ellátás: félpanzió, a programban feltüntetettek szerint.
Utazás: a Malév charter járatával, Budapest–Agadir–Buda-
pest útvonalon. 
Transzferek, városnézés: légkondicionált autóbusszal, ma-
gyar nyelvű idegenvezetővel.

1. nap: Budapest–Agadir
Találkozás Ferihegy–2 terminálon. Elutazás Budapestről 
Agadirba a Budavár Tours charterjáratával. Érkezés Agadirba, 
transzfer a szállodába. Szállás és hidegtál vacsora Agadirban.

2. nap: Agadir–Marrakesh
Reggeli után, a történelmi Marrakesh felé indul a körutazás. 
Délután megtekintjük a Koutoubia mecsetet kívülről, majd 
a nap további részében megismerkedünk a szukok varázs-
latos keleti világával, majd a híres Jemma El Fna téren, a 
mesemondók, kígyóbűvölők, tűznyelők, akrobaták és utcai 
pecsenyesütők forgatagának, és a tér Ezeregyéjszaka meséi-
be illő nyüzsgésének felfedezésére nyílik lehetőség. Szállás 
és vacsora Marrakeshben. Fakultatív programlehetőség: 
„Fantázia est”, Chez Ali.

3. nap: Marrakesh
Reggeli után Marrakesh, a „Dél gyöngyének” megtekintése. A 
vörös várost a XI. században alapították az Almoravidák. Ez a 
dinasztia csodálatos palotákat és kerteket hagyott Marrakeshre. 

Programunk a Szadida-sírok, a Bahia-palota, a Menara-kert 
megtekintéséből áll, valamint látogatást teszünk a Berber pati-
kában is. Délután szabad program, illetve fakultatív program-
lehetőség: látogatás az „Ourika Völgyében”.
Szállás és vacsora Marrakeshben.

4. nap: Marrakesh–Beni Mellal–Fes:
Reggeli után utazás Fesbe. Az út kies, vörös vidéken vezet 
keresztül, amely gyönyörűen harmonizál az ég tiszta kékjével 
és a pálmaligetek örökzöldjével. Beni Mellalon keresztül uta-
zunk tovább, majd egy festői út során áthaladunk Ifranon, a 
Közép-Atlasz cédruserdejében elterülő üdülő- és síparadicso-
mon. Rövid pihenő, majd érkezés, szállás és vacsora Fezben. 

5. nap: Fes
Reggeli után egész napos városnézéssel indul Fesben, a leg-
ősibb királyi városban, Marokkó vallási és kulturális központ-
jában. A program a IX–XIV. században épült Medina, a benne 
található Bou Inania Medersa (Korán-iskola), emellett a világhí-
rű Karaouine mecset környékének, Nejjarine szökőkútnak, II. 
Idriss, a város alapítójának mauzóleumának, valamint a bőr-
cserzők, szőnyegszövők, ötvös- és szövőműhely negyedének 
megtekintését foglalja magába. Látogatást teszünk továbbá a 
XIV. századi, jelenleg is működő, különlegesen cizellált főbe-
járatú királyi palotához, majd a mellette elterülő Mellah zsidó 
negyed megtekintése következik, ezután ismerkedés a város 
szélén lévő fazekasnegyed mestereinek munkáival. A város-
nézés után visszatérés a szállodába. Vacsora, szállás Fesben.

www.budavartours.hu

Ízlelje meg Marokkó ősi világát, fedezze fel egyetlen varázslatos körutazás alkalmával az ország  
legfontosabb látnivalóit!

Királyi városok körút
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Körutazás

6. nap: Fes–Volubilis–Meknes–Rabat 
Ezen a napon Marokkó új arcát ismerhetjük meg. Reggeli után 
látogatást teszünk az elbűvölő, római alapítású Volubilisbe. Mi-
közben a római építészet remekeiben és az egykori villák szép 
fényű mozaikjaiban gyönyörködünk, a távolban láthatjuk a pihenő 
tevéhez hasonlító, festői elhelyezkedésű Szent Várost, az iszlám 
atyja, az I. Idriss által alapított Moulay Idrisst (a városalapító 
tiszteletére itt felépített mauzóleumhoz évente több tízezer hívő 
zarándokol el). Továbbutazás Meknesbe, ahol a „marokkói Ver-
sailles”-t tekinthetjük meg rövid sétával. A várost Moulay Ismail, 
XIV. Lajos kortársa alapította a XVII. század végén. Meknest 
negyven kilométer hosszú, háromszoros városfal öleli körül, 
aminek egyik oldalán a Medina (óváros) és a Bab El Mansour 
(Marokkó legszebb kapuja), a másik oldalán pedig a modern 
városrész található. A monumentális kapuk és a piacok még 
emlékeztetnek a város fénykorára. A letűnt szultáni palota romjai 
azonban az idő múlására figyelmeztetnek, mely lassan elmosta
Meknes jelentőségét és Rabatot részesítette előnyben. A város-
alapító mauzóleumának megtekintése után továbbutazás Rabat-
ba. Késő délutánra megérkezünk a királyság elegáns fővárosába, 
Rabatba. E virágzó és rendezett város látnivalói között szerepel 
az Oudayasi Kasbah, a Hassan-torony, háttérben a hihetetlen kék 
óceánnal, továbbá az V. Mohamed mauzóleum, a királyi palota és 
az azt körülvevő tér, a Mechouar. Szállás és vacsora Rabatban.

7. nap: Rabat–Casablanca–Safi
Reggeli után a fővárostól mintegy hetven kilométerre fekvő 
Casablanca metropoliszába teszünk látogatást. A filmek vilá-
gából ismert, különleges atmoszférájú városban megtekintjük: 
az Anfa villanegyedet az Atlanti-óceán partján, a II. Hassan 
mecsetet kívülről, mely a világ harmadik legnagyobb mecsete 
(ha lehetőség engedi, fakultatív látogatási lehetőség belül-
ről). Városnézésünk során eljutunk a királyi palota körzetébe, 
érintjük az Arab Liga parkját, valamint az V. Mohamed teret és 
az Egyesült Nemzetek terét, ahol a névadó „Fehér Házat”, az 
egykori kormányzósági épületeket láthatjuk. Rövid szabadidő, 
majd továbbutazunk El Jadida, a világörökség részét képező 
egykor portugál Mazagan felé, amely az óceánparti területekre 
jellemző erődrendszerével, a XVI. századi reneszánsz katonai 
építészetről mesél. A nap végén Safiba érkezünk, a Douka-
la-Abda régió kézműves városába. Egy rövid sétát teszünk a 
keramikusok utcájában, majd az 1100 kerámiaművesről ismert 
városban töltjük az éjszakát. Szállás és vacsora Safiban.

8. nap: Safi–Essaouira–Agadir–Budapest
Reggeli után a legendás Mogador felé vesszük az irányt. 
Essaouira nem csupán nyüzsgő kikötőjéről, de épen maradt 
romantikus portugál erődjéről és a protektorátus óta ide-
telepedett európai és amerikai művészeiről vált nevezetessé. 
Hófehér utcácskáinak rengetegében tujafaművészek, sző-
nyegszövők, portréfestők galériáiban gyönyörködhetünk. Nem 
véletlen, hogy a különleges atmoszférájú Essaouirat a filme-
sek világa is korán felfedezte. Továbbutazás Agadir felé, ahol 
még lesz egy kis szabadidőnk, akár az óceán partján eltölteni 
egy kis időt kávézgatva, a naplementében gyönyörködve, illet-
ve egy utolsó sétát téve egyénileg a tengerparti városban.
Esti órákban transzfer az agadiri repülőtérre, majd hazautazás 
Budapestre, a Budavár Tours charterjáratával.

9. nap: Budapest:
Hazaérkezés Budapestre Ferihegy–2 terminálra.
 
A programok időbeni és tartalmi változtatásának jogát fenn-
tartjuk! 

A 2008. márciusi, áprilisi és májusi körutak menetrend szerinti 
járatokkal indulnak, egyszeri európai átszállással. A program 
megváltoztatásának jogát irodánk a járatok menetrendjének 
módosulása végett fenntartja.   

Általános információk: utazás Budapest–Agadir–Budapest 
útvonalon, charterjárattal. Az ár tartalmazza a repülőjegyet, a 
szállást 7 éjszakára, a választott kategória szerint, a megadott 
ellátást és a transzfereket. 

A részvételi díjon felül kötelezően fizetendő: repülőtéri 
illeték (repülőtéri illeték+légi biztonsági pótdíj) 29 990 Ft/fő, 
esetleges fakultatív programok díja, a betegség-, baleset-, 
poggyászbiztosítás, 570 Ft/fő/nap a  sztornóbiztosítás 
(a részvételi díj 1%-a) és a foglalási díj (500 Ft/fő). Vízum-
kötelezettség Marokkóba magyar állampolgároknak nincs. 
Helyszínen fizetendő belépődíjak: 20 euró/fő. Kötelezően
fizetendő borravaló 15 euró/fő/hét.

www.budavartours.hu

Királyi Városok körutazás 4*  
Harmadik ágy félpanzió 158 990 161 990 158 990
Kétágyas ár félpanzió 158 990 161 990 158 990
Egyágyas ár félpanzió 184 990 189 990 184 990

Királyi Városok körutazás 3*  
Harmadik ágy félpanzió 139 990  143 990 139 990
Kétágyas ár félpanzió 139 990  143 990 139 990
Egyágyas ár félpanzió 164 990 168 990 164 990
Business ülés felára (nagyobb méretű ülés és lábtér): 15 000 Ft/fő (csak charterjáratnál).

Indulási időpontok menetrend szerinti járattal*  Charter indulási időpontok 1-2 hetes utazásokra, szombati turnusváltás  
Március  Április    Május    Június                          Július       Augusztus             Szeptember                                        Október

6        20        9        9        28        5        12        19        26        2        9        16        23        30        6        13        20        27        4        11        18        25
* Egyszeri európai átszállással      C                A                                     B                   C    

Árak Ft/fő/hét repülővel                                      Ellátás                  A                      B            C
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Szállás: a körút során 3 vagy 4 *-os szállodákban, válasz-
tás szerint. 
Ellátás: félpanzió, a programban feltüntetettek szerint.
Utazás: a Malév charter járatával, Budapest–Agadir–Buda-
pest útvonalon.
Transzferek, városnézés: légkondicionált autóbusszal, 
magyar nyelvű idegenvezetéssel. 
Indulási dátumok: 2008. július 5., szeptember 13., 
október 11.

1. nap: Budapest–Agadir
Találkozás Ferihegy–2 Terminálon. Elutazás Budapestről a 
Budavár Tours charterjáratával Agadirba. Érkezés Agadirba, 
transzfer a szállodába. Szállás és vacsora Agadirban.

2. nap: Agadir–Taroudant–Ouarzazte
Reggeli után utazás az 1160 méteres magasságban fekvő 
Ouarzazate felé Taroudant érintésével. Utazásunk során 
ápolt gyümölcsösöket, narancsligeteket láthatunk, valamint 
feltűnnek az első arganafák, ahol – ha szerencsénk van 
– megpillanthatjuk a kistestű kecskéket a fakoronán. Ta-
roudant vaskos, vörös falai Marrakesht juttatják eszünkbe. 
Csakhogy a piaci nyüzsgés helyett ligetekben gazdag, 
jómódú kisvárosba érkezünk. Az egykori szultáni palota 
ma, szálloda. Úton Ouarzazate felé áthaladunk az Aou-
louz, Taliouine és Tazenakht falvakon, amelyek a szőnyeg-
készítésről híresek. Szállás és vacsora Ouarzazateban, a 
Magas-Atlasz berber fővárosában.

3. nap: Ouarzazate–Ait Benhaddou–Marrakech 
Reggeli után megtekintjük az ország egyik legszebb meg-
maradt erődjét, a Taouirt Kasbát. 
Ouarzazate-ból indulva hamarosan elérjük a világörökség 
részét képező, filmekről visszacsengő Ait ben Haddou
ksart, mely napjainkban mindössze 3 családnak ad otthont. 
Ait ben Haddouban megállt az idő, a színek, a vad táj, a 
környék teraszos földjei egy másik bolygó érzetét keltik 
bennünk. Esti órákban megérkezés Marrakechbe. Szállás 
és vacsora Marrakechben.

4. nap: Marrakesh
Reggeli után Marrakesh, a „Dél gyöngyének” megtekintése. 
A vörös várost a XI. században alapították az Almoravidák. 
Ez a dinasztia csodálatos palotákat és kerteket hagyott 
Marrakeshre. Programunk a Szadida-sírok, a Bahia-palo-
ta, a Menara-kert és a Koutoubia-mecset megtekintéséből 
áll, valamint látogatást teszünk a Berber patikában is. A 
nap további részében megismerkedünk a szukok varázs-
latos keleti világával, majd a híres Jemma El Fna téren, a 
mesemondók, kígyóbűvölők, tűznyelők, akrobaták és utcai 
pecsenyesütők forgatagának, és a tér Ezeregyéjszaka 
meséibe illő nyüzsgésének felfedezésére nyílik lehetőség. 
Szállás és vacsora Marrakeshben. Fakultatív program lehe-
tőség: „Fantáziaest”, Chez Ali.

5. nap: Marrakesh–Agadir 
Reggeli, majd a nap további részében egyéni szabad prog-

www.budavartours.hu

Merüljön el Marrakech történelmi emlékei között, fedezze fel a Magas-Atlasz berber fővárosát és pihenjen 
Agadir lenyűgöző tengerpartján…

Agadir–Ouarzazate–Marrakesh körút
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ram, vagy fakultatív programlehetőség, látogatás az „Ourika 
völgyébe”. Délutáni órákban továbbutazás Agadirba. Vacsora 
és szállás Agadirban. 

6. nap: Agadir
Reggeli, majd szabadidő a tengerparton. Lehetőség fakultatív 
programokra. Vacsora és szállás Agadirban. 

7. nap: Agadir 
Reggeli, majd szabadidő a tengerparton. Lehetőség fakultatív 
programokra. Vacsora és szállás Agadirban.  

8. nap: Agadir–Budapet
Reggeli, majd szabadidő a tengerparton. Esti órákban transz-
fer az agadiri repülőtérre, hazautazás Budapestre a Budavár 
Tours charter járatával. 

9. nap: Budapest
Hazaérkezés Budapestre Ferihegy–2 terminálra.

A programok időbeni és tartalmi változtatásának jogát fenn-
tartjuk! 

Általános információk: utazás Budapest–Agadir–Budapest 
útvonalon, charterjárattal. Az ár tartalmazza a repülőjegyet, a 
szállást 7 éjszakára, a választott kategória szerint, a megadott 
ellátást és a transzfereket. 

A részvételi díjon felül kötelezően fizetendő: repülőtéri 
illeték (repülőtéri illeték + légi biztonsági pótdíj), 29 990 Ft/fő, 
esetleges fakultatív programok díja, a betegség-, baleset-, 
poggyászbiztosítás, 570 Ft/fő/nap, a  sztornóbiztosítás (a 
részvételi díj 1%-a) és a foglalási díj (500 Ft/fő). Vízumköte-
lezettség Marokkóba magyar állampolgároknak már nincs. 
Helyszínen fizetendő belépődíjak 10 euró/fő. Kötelezően fize-
tendő borravaló 10 euró/fő/hét.

www.budavartours.hu

Agadir–Ouarzazate–Marrakech körutazás 4* (Agadiri szállás: Anezi) 
Harmadik ágy félpanzió 154 990 151 990 151 990
Kétágyas ár félpanzió 154 990 151 990 151 990
Egyágyas ár félpanzió 179 990 177 990 177 990

Agadir–Ouarzazate–Marrakech körutazás 3* (Agadiri szállás: Adrar)  
Harmadik ágy félpanzió 139 990 137 990 137 990
Kétágyas ár félpanzió 139 990 137 990 137 990
Egyágyas ár félpanzió 159 990 156 990 156 990
Business ülés felára (nagyobb méretű ülés és lábtér): 15 000 Ft/fő.

Agadir–Ouarzazate–Marrakesh körút                                     

Árak Ft/fő/hét repülővel                                      Ellátás           Július 5.            Szeptember 13.  Október 11.
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Szállás: a körút során 4 *-os, jó minőségű szállodákban. 
Ellátás: félpanzió, a programban feltüntetettek szerint.
Utazás: a Malév charterjáratával, Budapest–Agadir–Budapest 
útvonalon.
Transzferek, városnézés: légkondicionált autóbusszal, ma-
gyar nyelvű idegenvezetéssel.  
Indulási dátumok: 2008. június 28., szeptember 6., 
október 4.  

1. nap: Budapest–Agadir
Találkozás Ferihegy–2 terminálon. Elutazás Budapestről a 
Budavár Tours charterjáratával Agadirba. Érkezés Agadirba, 
transzfer a szállodába. Szállás és vacsora Agadirban.

2. nap: Agadir–Marrakesh
Reggeli után, a történelmi Marrakesh felé indul a körutazás. 
Délután megtekintjük a Koutoubia mecsetet kívülről, majd 
a nap további részében megismerkedünk a szukok varázs-
latos keleti világával, majd a híres Jemma El Fna téren, a 
mesemondók, kígyóbűvölők, tűznyelők, akrobaták és utcai 
pecsenyesütők forgatagának és a tér Ezeregyéjszaka meséi-
be illő nyüzsgésének felfedezésére nyílik lehetőség. Szállás 
és vacsora Marrakeshben. Fakultatív programlehetőség: 
„Fantáziaest”, Chez Ali.

3. nap: Marrakesh–Casablanca
Kora reggeli után Marrakesh, a „Dél gyöngyének” megtekin-
tése. A vörös várost a XI. században alapították az Almoravi-

dák. Ez a dinasztia csodálatos palotákat és kerteket hagyott 
Marrakeshre. Programunk a Szadida-sírok, a Bahia-palota, a 
Menara-kert megtekintéséből áll, valamint látogatást teszünk 
a Berber patikában is. Elutazás Casablanca felé. A filmek vilá-
gából ismert, különleges atmoszférájú városban megtekintjük 
az Anfa villanegyedet az Atlanti-óceán partján, a II. Hassan 
mecsetet kívülről, mely a világ harmadik legnagyobb mecsete. 
Városnézésünk során eljutunk a királyi palota körzetébe, érint-
jük az Arab Liga parkját, valamint az V. Mohamed teret és az 
Egyesült Nemzetek terét, ahol a névadó „Fehér Házat”,
az egykori kormányzósági épületeket láthatjuk. Szállás és 
vacsora Casablancában.

4. nap: Casablanca–Rabat
Reggeli után lehetőség nyílik fakultatívan megtekinteni a II 
Hassan mecsetet belülről, majd továbbutazás a Királyság 
elegáns fővárosába, Rabatba. E virágzó és rendezett város 
látnivalói között szerepel az Oudayas-i Kasbah, a Hassan 
torony háttérben a hihetetlen kék óceánnal, továbbá az V. Mo-
hamed mauzóleum, a királyi palota és az azt körülvevő tér, a 
Mechouar. Szállás és vacsora Rabatban.

5. nap: Rabat–Volubilis–Meknes–Fes
 Ezen a napon Marokkó új arcát ismerhetjük meg. Reggeli 
után látogatást teszünk az elbűvölő, római alapítású Volubi-
lisbe. Miközben a római építészet remekeiben és az egykori 
villák szép fényű mozaikjaiban gyönyörködünk, a távolban 
láthatjuk a pihenő tevéhez hasonlító, festői elhelyezkedésű 

www.budavartours.hu

Marokkó hatalmas hegyvidékeit, a vad, déli szurdokokat, a nyüzsgő Casablanca atmoszféráját ismerheti 
meg egyetlen körutazás alatt...

Marokkó gazdagon körút
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Szent Várost, az iszlám atyja, az I. Idriss által alapított Mou-
lay Idrisst (a városalapító tiszteletére itt felépített mauzóleum-
hoz évente több tízezer hívő zarándokol el). Továbbutazás 
Meknesbe, ahol a „marokkói Versailles” megtekintésével 
kezdjük a délutánt. A várost Moulay Ismail, XIV. Lajos kor-
társa alapította a XVII. század végén. Meknest negyven 
kilométer hosszú, háromszoros városfal öleli körül, aminek 
egyik oldalán a Medina (óváros) és a Bab El Mansour (Ma-
rokkó legszebb kapuja), a másik oldalán pedig a modern 
városrész található. A monumentális kapuk és a piacok még 
emlékeztetnek a város fénykorára. A letűnt szultáni palo-
ta romjai azonban az idő múlására figyelmeztetnek, mely
lassan elmosta Meknes jelentőségét és Rabatot részesítette 
előnyben. A városalapító mauzóleumának megtekintése után 
továbbutazás Fesbe. Vacsora és szállás Fesben.

6. nap: Fes
Reggeli után egész napos városnézéssel indul Fesben, a 
legősibb királyi városban, Marokkó vallási és kulturális köz-
pontjában. A program a IX–XIV. században épült Medina, a 
benne található Bou Inania Medersa (Korán iskola), emellett 
a világhírű Karaouine mecset környékének, Nejjarine szökő-
kútnak, II. Idriss, a város alapítójának mauzóleumának, va-
lamint a bőrcserzők, szőnyegszövők, ötvösműhely és az ősi 
szövőműhely   negyedének megtekintését foglalja magába. 
Látogatás a XIV. századi, jelenleg is működő, különlegesen 
cizellált főbejáratú királyi palotához, majd a mellette elterülő 
Mellah zsidó negyed megtekintése következik, ezután ismer-
kedés a város szélén lévő fazekasnegyed mestereinek mun-
káival. A városnézés után visszatérés a szállodába. Vacsora, 
szállás Fesben.

7. nap: Fes–Ifrane–Midelt–Erfoud
Ezen a napon a Festől alig negyven kilométerre található 
festői síparadicsomba, Ifrane-ba tartunk, ahol a cédrusvidék 
kezdődik. Rövid pihenő után elindulunk Midelt felé a Közép-
Atlasz csodálatos cédrusligeteivel és hatalmas fennsíkjaival 
tarkított hágóján keresztül. Midelt az utolsó nagy megálló, 
a „vízválasztó” a Magas-Atlasz átkelése előtt. A város 1448 
méter magasan fekszik, jellegzetes alaptábor a környékbeli 
tóvidék bejárásához. Midelt után utunk egyik legmegdöbben-
tőbb szakasza következik. A kihaltnak tűnő tájon, csak egy-
két boróka képviseli az életet. Egyszerre feltűnik Marokkó 
„Grand-canyonja”, a Ziz völgye. A völgyben több százezer 
pálmából álló ültetvény kanyarog, mint egy lassú zöld folyam. 
A nap végén Erfoudba, az egykori légiós településre érke-
zünk. Ez már a tafilaleti oázisok kapuja. Vacsora és szállás
Erfoudban. 

8. nap: Erfoud–Alnif–Zagora 
Ezen a napon érdemes korán kelnünk, hogy a Merzouga oá-
zisban (mely busszal nem közelíthető meg, csak dzsipekkel) 
megtekinthessük a gyönyörű napfelkeltét (fakultatív program 
a helyszínen fizetendő, kb. 25 euró/fő). A természet ébredő
hangjaival, a millió apró életjellel átitatott oázisból elindulunk 
Zagora irányába Alnifon (Tazzarine) keresztül. Utunk a Draa 
folyó völgyén át, mesés tájakon keresztül halad a legdélibb 
oázisvárosba, Zagorába. Apró falvak, datolyaligetek színesí-
tik a képeslapszerű tájat, s ahol beleütközünk a „Timboktou 
52 nap tevével” táblába, ott az utunk véget ér. Vacsora és 
szállás Zagorában. 

www.budavartours.hu
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9. nap: Zagora–Tamegroute–Ouarzazate
Reggeli után látogatást teszünk a dűnék lábánál fekvő Amez-
rou nevezetű faluban, majd folytatjuk utunkat Tamegroute 
felé, ahol mintegy 400 évet utazunk vissza az időben, mikor 
áthaladunk a sivatagi városon. Továbbutazásunk során fel-
bukkan az 1160 méteres magasságban fekvő Ouarzazate, a 
Magas-Atlasz berber fővárosa. A mai városkép a francia hó-
dítók hatására alakult ki, programunkban szerepel az ország 
egyik legszebb megmaradt erődjének, a Taouirt Kasbának 
megtekintése. Vacsora és szállás Ouarzazateban.    

10. nap: Ouarzazate–Tineghir–Ouarzazate
Reggeli után Tineghir felé haladunk tovább a Dades folyó völgye 
mentén, amely egy csoda. Az út során több ezer pálmafa, egzo-
tikus öltözékbe bugyolált asszonyok látványa kíséri az utazókat, 
váltakozva a kősivatagos Atlasz hegyvidékkel. A rózsaligeteiről, 
zamatos datolyáiról ismert vidék a fotósok paradicsoma. He-
gyek oldalába simuló berber falvacskák és kasbák jellemzik a 
napot. A környék vásárain már nem csak a berber, de az egykori 
délről idehurcolt rabszolgák leszármazottainak kultúrájával is 
találkozhatnak. A Glaoui pasa palotái és a francia művészvilág 
szép villái is felbukkannak a távolban. Tineghir előtt letérünk a 
főútról, hamarosan Dél-Marokkó legszebb szurdoka vár ránk. A 
fenséges pálmaliget mögött húzódó, avatatlan szem számára 
nem sejthető bejáraton túl, egy közel 300 méteres fallal határolt 
hűvös völgyet rejt a hegy. A nap során átutazunk a világörökség 
részét alkotó egyedülálló tájon, ahol egymást érik a kihalt és 
lakott agyagerődök és oázisok. Délre elérjük a Rózsák Völgyét, 
melynek fővárosa, El Kelaá M’Gouna, a mai napig a legfinomabb
rózsavíz-előállító vidék. Vacsora és szállás Ouarzazatéban. 

11. nap: Ouarzazate–Taznakt–Taroudant–Agadir
Ouarzazatéból indulva hamarosan elérjük a világörökség részét 
képező, filmekről visszacsengő Ait ben Haddou ksart, mely nap-
jainkban mindössze 3 családnak ad otthont. Ait ben Haddouban 
megállt az idő, a színek, a vad táj, a környék teraszos földjei egy 
másik bolygó érzetét keltik bennünk. A délelőtt folyamán a Magas-
Atlasz látványos csúcsainak árnyékában haladunk a termékeny 
Souss-síkság felé. Napok óta nem láttunk annyi ápolt gyümöl-
csöst, narancsligetet, mint a Taroudant felé vezető úton! Feltűnnek 
az első arganafák, ahol – ha szerencsénk van – megpillanthatjuk 
a kistestű kecskéket a fakoronán. Taroudant vaskos, vörös falai 
Marrakesht juttatják eszünkbe. Csakhogy a piaci nyüzsgés helyett 
ligetekben gazdag, jómódú kisvárosba érkezünk. Az egykori szul-
táni palota ma szálloda. Egy tea erejéig kihagyhatatlan megálló. 
Az üdítő percek után, narancsültetvények mentén továbbhaladva, 
feltűnik előttünk újra az óceán, s a pihenést, szórakozást nyújtó 
fehér Agadir. Megérkezve az üdülőparadicsomba, elfoglaljuk 
szállásunkat. E hosszú gazdag túra után jól fog esni a napfény, a 
végtelen homokos strand, vagy akár a nyüzsgő éjszakai élet. Aki 
még nem telt meg ennek a szép országnak a színeivel, Agadirból 
további egynapos túrákat tehet dzsipen, busszal, hajón vagy akár 
tevével. Vacsora és szállás Agadirban.

12. nap: Agadir 
Reggeli, majd szabadidő a tengerparton. Lehetőség fakultatív 
programokra. Vacsora és szállás Agadirban. 

13. nap: Agadir 
Reggeli, majd szabadidő a tengerparton. Lehetőség fakultatív 
programokra. Vacsora és szállás Agadirban.  

Körutazás
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14. nap: Agadir
Reggeli, majd szabadidő a tengerparton. Lehetőség fakultatív 
programokra. Vacsora és szállás Agadirban.  

15. nap: Agadir–Budapest
Reggeli, majd szabadidő a tengerparton. Esti órákban transz-
fer az agadiri repülőtérre, hazautazás Budapestre a Budavár 
Tours charter járatával.

16. nap: Budapest
Hazaérkezés Budapestre, Ferihegy–2 terminálra.

A programok időbeni és tartalmi változtatásának jogát fenn-
tartjuk!   

Általános információk: utazás Budapest–Agadir–Budapest 
útvonalon charterjárattal. Az ár tartalmazza a repülőjegyet, a 
szállást 14 éjszakára a választott kategória szerint, a meg-
adott ellátást és a transzfereket. 

A részvételi díjon felül kötelezően fizetendő: repülőtéri 
illeték (repülőtéri illeték + légi biztonsági pótdíj) 29 990 Ft/fő, 
esetleges fakultatív programok díja, a betegség-, baleset-, 
poggyászbiztosítás 570 Ft/fő/nap, a  sztornóbiztosítás (a 
részvételi díj  1%-a) és a foglalási díj (500 Ft/fő). Vízumkö-
telezettség Marokkóba magyar állampolgároknak már nincs. 
Helyszínen fizetendő belépődíjak: 25 euró/fő. Kötelezően
fizetendő borravaló 15 euró/fő/hét.

a körút során 4* szállodában, Agadirban, a Hotel Adrarban 3*   
Kétágyas ár félpanzió – – 242 990 245 990
Egyágyas ár félpanzió – – 287 990 289 990

a körút során 4* szállodában, Agadirban, a Hotel Al Moggar Beach Clubban 3*     
Kétágyas ár félpanzió – – 251 990 253 990
Egyágyas ár félpanzió – – 296 990 299 990

a körút során 4* szállodában, Agadirban, a Hotel Arganaban 4*     
Kétágyas ár félpanzió 243 990 252 990 249 990 250 990
Egyágyas ár félpanzió 291 990 304 990 299 990 301 990

a körút során 4* szállodában, Agadirban, a Hotel Amadil Beachben 4*  
Kétágyas ár félpanzió 269 990 274 990 262 990 265 990
Egyágyas ár félpanzió 329 990 332 990 314 990 319 990

a körút során 4* szállodában, Agadirban, a Hotel Sofitelben 5*     
Kétágyas ár fp.+regg. – – 277 990 287 990
Egyágyas ár fp.+regg. – – 359 990 369 990

a körút során 4* szállodában, Agadirban, a Hotel Palais Des Rosesben 5*      
Kétágyas ár fp.+regg. – – 271 990 274 990
Egyágyas ár fp.+regg. – – 341 990 345 990

a körút során 4* szállodában, Agadirban, a Royal Atlas Hotel & Spaban 5*      
Kétágyas ár félpanzió – – 283 990 293 990
Egyágyas ár félpanzió – – 349 990 364 990

* A márciusi és áprilisi dátumok menetrend szerinti járattal indulnak, egyszeri európai átszállással. Félpanziós és egyéb felárak a katalógus szerint 4 éjszakára fizetendőek. Business ülés felára (nagyobb méretű ülés és lábtér): 15 000 Ft/fő.

Marokkó „gazdagon” körút

Árak Ft/fő/2 hét repülővel Ellátás               Március 4.                 Április 14.                   Június 28.             Szept. 6., Okt. 4.
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Általános információk: Utazás Budapest–Agadir és Aga-
dir–Budapest útvonalon a Budavár Tours charterjáratával.  
Az ártáblázatokban található részvételi díj a repülőjegyet, 
szállásköltséget, a megjelölt ellátás és a transzfereket már 
tartalmazza. Hosszabbítási lehetőségek: hosszabbítás ese-
tén részvételi díjként a szálláshely utazási időpont szezon 
szerinti 1 hetes csomag ára és a második hét szezon szerinti 
ára (az ártáblázatban: további hét), illetve 2 hetes repülőjegy 
felár 5000 Ft/fő fizetendő. A repülőút alatt a fedélzeti ellátás:
szendvics, ital. Telepített magyar idegenvezető Agadirban: 
van.

A részvételi díjon felül kötelezően fizetendő: repülőtéri 
illeték 29 990 Ft/fő,  betegség-, baleset-, poggyászbiztosítás 
(különböző választható díjszabásban), sztornóbiztosítás 
1% és a foglalási díj 500 Ft/fő. A repülőtéri illeték összege 
az adó, illeték, valamint a szolgáltatóval kötött szerződésben 
szereplő deviza forintárfolyamának időközi változása miatt 
változhat. 

Gyermekkedvezmények: 0–2 éves korig a gyermek rész-
vételi díja mindösszesen 10 000 Ft/fő. Két felnőttel egy szo-
bában elhelyezett első gyermek  2–6 éves korig 79 990 Ft-ot 
fizet függetlenül a szállodától, a tartózkodás időtartamától és
az utazás idejétől. A 6–12 éves első gyermek és a 2–12 éves 
második gyermek részvételi díját az adott szálloda árlistája 
tartalmazza.

Június       Július                         Augusztus                                 Szeptember                  Október 

  28           5           12           19           26           2           9           16           23           30           6           13           20           27           4           11           18           25

          A                   B                C                     B

       79 900                                                                           85 990

Agadir, utolsó visszaút november 1. A repülőjegyárak illeték és transzfer nélkül értendők. Kéthetes felár: 5000 Ft/fő. A szállodai ártáblázatok a repülőjegy árát már tartalmazzák. Business ülés felára (nagyobb méretű ülés és lábtér): 15 000 Ft/fő.

Indulási időpontok, csak repülőjegyárak 1–2 hetes utazásokra, szombati turnusváltással

Hónap              Átlagos nappali ºC        Tengervíz hőmérséklete ºC      Napsütéses órák száma 
Június 27 21 6
Július 29 23 8
Augusztus 30 24 7
Szeptember 29 23 6
Október 27 22 6

Agadiri üdülés
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FAKULTATÍV KIRÁNDULÁSOK AGADIRBÓL

Cápavadászat – 1 napos
Egész napos hajókirándulás az Atlanti-óceánon. Délelőtt 
kihajózunk az Agadiri öbölből a nyílt óceánra, ahol kezde-
tét veszi az ebédrevaló megszerzése. Miközben különleges 
halak és egyéb tengeri herkentyűk akadnak a horgunkra, ka-
pitányunk mesél az óceánról, a személyzet pedig látványos 
előadás formájában „terülj asztalkámat” varázsol a fedélzet-
re. Vegetáriánus pecások is garantáltan jól fognak lakni! Ez-
után kezdődik az igazi show: a cápavadászat. Amennyiben 
sikerült cápát fogni, úgy azt is meg lehet kóstolni, azonnal 
elkészítik a hajón. A túra bepillantást enged a tengeri halá-
szok mindennapjaiba.
Részvételi díj ebéddel: 39 euró/felnőtt, 19 euró/gyermek.

Berber est
Az est folyamán vendégül látnak bennünket egy tipikus ber-
ber Kasbahban (erődben). Megismerkedhetünk a jellegzetes 
berber konyhaművészettel. Kóstolunk haltajint, melynek fű-
szerezése igazi gasztronómiai élmény. Menünkben szerepel 
cseréptálban párolt húsétel és kuszkusz, melyet hagyomá-
nyos módon, isten által adományozott késsel és villával, 
vagyis a kezünkkel fogyasztunk el. Az egészséges és ízletes 
marokkói különlegességek kóstolgatása közben bort szolgál-
nak fel és tánccal szórakoztatják a vendégeket.
Részvételi díj vacsorával: 28 euró/felnőtt, 14 euró/gyermek.

Marrakesh – 1 napos
Marrakesh egyike a négy Királyi Városnak. Fekvése, múltja, 
színvilága miatt a legizgalmasabb az európai utazó számára. 
Nem véletlen kapta a Dél gyöngye elnevezést. Vendégek 
körében az egyik legnépszerűbb program, bár korán reggel 
indulunk. Amint a nap felkel megcsodálhatjuk a fenséges 
Magas-Atlasz hegyláncainak szépségét, a lejtőn meghúzódó 
szerény berber falvakat. A rendkívül száraz éghajlatú város-
ban nem véletlen szól minden a vízről, a csobogó kutakról. 
A gazdagság eme jelképével találkozunk a Bahia palotában 
is. A hispán-mór művészet remekműve csodálatos cédrus-
famennyezettel, előkelő háremmel, festői szökőkutakkal 
kápráztatja el a látogatót.  
A szukok felé igyekezve lépten-nyomon feltűnik a város 
jelképe, a teljes szépségében helyreállított XII. századi 
Koutubia mecset. A marrakeshi szuk sejtelmes fényeivel, 
egzotikus illataival a nap egyik csúcspontja. Az UNESCO 
védelme alatt álló óváros pillanatok alatt elnyel. Kedveskedő 
árusok, mosolygós gyerekek gyűrűjében próbáljuk befogadni 
az arab világ pazar áruválasztékának látványát. A pálmaliget 
legszebb éttermében, marokkói finomságok társaságában
pihenjük ki a délelőtti városnézés fáradalmait. Délután a 
Szadida dinasztia sírjait, majd egy berber gyógynövény- 
és fűszerkereskedést tekintünk meg. Záróképként pedig 
megkapjuk a Jemma El Fna tér forgatagát. Kígyóbűvölők, 
fogorvosok, tenyérjósok, mesemondók hangos, izgalmas ka-
valkádja fogad a délutáni órákban. Itt érezzük igazán milyen 
távol vagyunk Európától.
Részvételi díj ebéddel: 58 euró/felnőtt, 29 euró/gyermek.
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Tafraoute – 1 napos
Ezen a napon az Agadirból elérhető legdélibb tájegységgel is-
merkedünk meg. Elhagyva a végtelen paradicsomültetvénye-
ket és a Souss vidéket az Anti-Atlasz lábainál található zsidó 
alapítású, Rejtő Jenő regények hangulatát árasztó ezüst-
városban, Tiznitben tartunk egy rövid szünetet, ahol a tuareg 
és Szaharán túli területekről származó egzotikus ékszerekből 
válogathatunk. A nap második felében az út az Anti-Atlasz 
kopár hegyoldalai között, mély szakadékok, csodálatos hágók 
mellett kanyarog Tafraoute-ig. Ez a kis berber város az eró-
zió által koptatott rózsaszín sziklafalak oldalában megbújva 
éli csendes, magába forduló életét. A települést pálma- és 
mandulafák ölelik körül. A különleges sziklakompozíciók látvá-
nya és a vidék mély csendje egy életre meghatározó élmény 
marad. Marokkói nyaralásának egyik legszebb útjaként fogja 
emlegetni ezt a túrát.
Részvételi díj ebéddel: 45 euró/felnőtt, 23 euró/gyermek.

Essaouira – 1 napos
Marokkó egyik legszebb tengerparti városa Mogador néven 
vált ismertté a XVI. században. Látványos út vezet Agadirból 
a tujafák és arganabokrok városába. Jellegzetes kék-fehér 
házai a portugál alapítók régi falvainak színvilágát idé-
zik. Napjainkban a portugál erőd és bronzágyúi mesélnek 
a viharos múltról. A város a hatvanas években egyéni utat 
kereső lázadó művészek otthona volt. Jelenleg is galériáiról, 
tujafaműhelyeiről, fafaragóiról és gyöngykészítőiről ismert. Es-
saouirában élmény vásárolni és kihagyhatatlan program egy 
szabadon választott halétterem felkeresése. Szabadidőnkben 
ejtőzhetünk a tengerpart finom homokjában, vagy fotózhatunk
a hangulatos halászkikötőben.
Részvételi díj ebéddel: 45 euró/felnőtt, 23 euró/gyermek.

Tiout–Taroudant – 1 napos
A hegyi kirándulás során először Tioutba, az Atlasz hegy-
ség lábánál elterülő berber falvacskába teszünk látogatást. 
Útközben gyönyörű kilátás nyílik a narancsfákkal beültetett 
Souss-völgyére. Mihelyt megérkezünk Tioutba, közlekedési 
eszközt váltunk: innen egy darabig szamárháton folytatjuk az 
utazást. Ellátogatunk egy hegyi oázisba, illetve a magaslaton 
álló régi kasbahba. Az ebédet a falu elöljárónak, a törzsfőnök-
nek a házában fogyasztjuk el. Ebéd után „kis Marrakeshbe”, 
Taroudantba látogatunk el. Megtekintik az óvárost, illetve a 
Salam Hotelt, mely egy XVII. századi pasának volt a palotája. 
Részvételi díj ebéddel: 39 euró/felnőtt, 20 euró/gyermek.

Massa szafari
Ezen a túrán Agadirt déli irányban elhagyva, mintegy hatvan 
kilométert teszünk meg az Anti-Atlasz lábáig. A földtörténeti 
korszak első szakaszában kialakult ős gránittömb igazi geo-
lógiai kuriózum. Menet közben láthatjuk a festői Ben Taschfin
duzzasztógátat. Számos, a főútról nem sejthető eldugott fal-
vacskát keresztezünk. Érintjük a massai banánültetvényeket 
és egy gyönyörű, előkelő palotában fogyasztjuk el ebédünket. 
A délután folyamán földutakon megközelítjük a madárrezer-
vátumot, majd egy troglodita lakásokban gazdag, festői vad 
parton napozhatunk egy órát, vagy különleges kagylókra 
alkudozhatunk a helyi halászokkal. A délután folyamán az 
óceánpartján halad a konvoj a parti homokban. Végül útba 
ejtjük Tifnitet, ezt a világ zajától elzárt apró, csak férfiak által
lakott halászfalut.  

www.budavartours.hu
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A csend és a magány, a dűnék és a mélykék óceán világa ez.
Részvételi díj: 45 euró/felnőtt, 23 euró/gyermek.

Marrakesh–Essaouira – 2 nap – 1 éjszaka
A túra Agadirból kora reggel indul. Utunk során a Királyság 
egyik legélénkebb és legpatinásabb városainak egyikét ismer-
jük meg. Az első napot Marrakeshnek szenteljük (leírást lásd 
Marrakesh ebéddel 1 napos program szerint). Este fakultatív 
programként (Fantáziaest, „Chez Ali”, felár ellenében) lehe-
tőség nyílik egy igazi különleges programon való részvétel-
re. Hatalmas berber sátrak süppedő szőnyegei között egy 
hangulatos, mesebeli környezetbe ágyazott népünnepélyen, 
nagyszabású vacsorával és lovasbemutatóval egybekötött 
folklórprogramra várják a vendégeket. Vacsora és szállás 
Marrakeshben, középkategóriájú szállodában. Következő nap 
reggeli után indulunk Essaouirába, az óceánparti kikötővá-
rosba. Az antik időkben alapított Essaouirát, amely Mogador 
néven volt ismert a középkorban, portugálok uralták a XV. 
századtól kezdve. Napjainkban a festői erőd művészek tanyá-
ja. Megtekintjük a kikötőt, az erődbástyát, illetve a város igazi 
hamisítatlan hangulatú medináját, ahol valódi élmény a séta 
és a vásárlás. A város kiváló haléttermei miatt az ínyencek 
célpontja.  
Az esti órákban érkezünk vissza Agadirba.
Részvételi díj: 120 euró/fő/felnőtt, 60 euró/fő/gyermek.
Egyágyas felár: 16 euró. (Az ár tartalmazza a szállást, progra-
mokat, belépőket, valamint a megadott ellátást!)

Hajókirándulás – 1 napos
Kiváló lehetőség nyílik az agadiri partok megismerésére egy  
jacht fedélzetén. Reggeli után busszal jutunk el a kikötőbe, 
ahonnan azonnal indul a hajó, Taghazout felé. A nap során 
lehetőségünk nyílik óceáni horgászatra, fürdőzésre, a fedélze-
ten pihentető napozásra, valamint a legénység segítségével 
számos titkot tudhatunk meg a Marokkó környéki tengerek 
izgalmas világáról. A hosszú hajóút során sem maradunk 
éhesek vagy szomjasak, mivel a legénység ebédet és italokat 
is felszolgál. Ajánlott fürdőruhát, naptejet, szalmakalapot és a 
naplemente utáni időre könnyű pulóvert vinni magunkkal!
Részvételi díj ebéddel: 42 euró/felnőtt, 21 euró/gyermek.

A programok magyar nyelvű idegenvezetéssel minimum 
15 fő jelentkezése esetén indulnak. Minimális létszám hiányá-
ban nem magyar nyelvű idegenvezetéssel lehet részt venni 
a programokon. Részletekről érdeklődjön marokkói idegen-
vezetőnknél.

A megadott árak tájékoztató jellegűek. 

www.budavartours.hu



Fekvése: egyszerű kialakítású szálloda Agadir turisztikai 
központjában található, éttermek, vásárlási és szórakozási
lehetőségek közelében. A finom homokos tengerparttól kb. 
háromszáz méterre található. 

Szobák: minden szoba fürdőszobás vagy zuhanyzós, lég-
kondicionált, többségében balkonos vagy teraszos, rádióval, 
televízióval, széffel felszerelt. 

Szolgáltatások: hall, étterem, barbecue bár a medence mellett. 

Sport és szórakozás: nyitott úszómedence, szauna masz-
százskabinnal, teniszpályák, nightklub, két bár (az egyik 
kényelmes és elegáns, a másik kikapcsolódást biztosító han-
gulattal rendelkezik), fodrászat, dohány-, újság-, kézimunka-
boltok, százötven fős konferenciaterem. 

Étkezés: félpanzió (büfé jellegű reggeli, menü vacsora). 

Gyermekkedvezmény: árlista szerint.

Telefonszám: 00-212-28-840-417  
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Adrar  
Hotel ***

Agadiri üdülés

Egyszerű de jó minőségű szálloda a városközpontban, kedvező áron. A szállodát 2006 márciusában 
teljesen felújították! 

Árak Ft/fő/hét repülővel Ellátás A  további hét B további hét C további hét Egy. felár Fp. felár Tn. fel.
Harmadik ágy félpanzió 96 990 22 990 101 990 27 990 96 990 22 990  –  – 5 990
Kétágyas ár félpanzió 105 990 31 990 112 990 39 990 105 990 31 990 22 990  – 5 990
Első gyermek félpanzió 71 990 ingyenes 71 990 ingyenes 71 990 ingyenes  –  – 2 990
Második gyermek félpanzió 89 990 15 990 94 990 20 990 89 990 15 990  –  – 2 990
Két felnőtt és két gyermek esetén az elhelyezés egy szobában történik.

www.budavartours.hu
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Al Moggar Garden 
Beach Hotel *** 

Fekvése: a közkedvelt, tavalyi évben teljesen felújított, 404 
szobával rendelkező klubszálloda Agadir széles homokos 
tengerpartján fekszik, mindössze hatszáz méterre a városköz-
ponttól, egy öthektáros gyönyörű kertben.  

Szobák: minden szoba vagy kerti bungaló (egyszerűen be-
rendezett) légkondicionált, a parkra vagy tengerre néz (felár 
ellenében), fürdőszobás vagy zuhanyzós, teraszos vagy balko-
nos, tv műholdas adásokkal és telefonnal felszerelt. Szobaszéf 
térítés ellenében.    

Szolgáltatások: több étterem (nemzetközi és marokkói spe-
cialitásokkal), piano és cocktail bár, diszkó és animáció.       

Sport és szórakozás: nagyméretű nyitott úszómedence, 
gyermekmedence, masszázs és szépségszalon, két tenisz-
pálya, edzőterem, asztalitenisz, futball- és röplabdapálya, 
darts, minigolf. A szállodában napközben és este folyamatos 
animációs műsorok, felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt. 
A tengerpart vízisport-lehetőségek széles választékát kínálja: 
vitorlázás, lovaglás, szörf, mélytengeri halászat, golf. A me-
dence partján a napernyő és a nyugágyak térítésmentesen 
vehetők igénybe.       

Étkezés: félpanzió (büfé jellegű reggeli és vacsora). Felár elle-
nében all inclusive ellátás (korlátlan étel- és italfogyasztással).  

Gyermekkedvezmény: árlista szerint.

Telefonszám: 00-212-28-842-270

Közkedvelt klubszálloda, az aktív kikapcsolódás kedvelőinek és gyermekes családoknak kifejezetten 
ajánljuk.    

Árak Ft/fő/hét repülővel Ellátás A  további hét B további hét C további hét Egy. felár All incl. felár Tn. fel.
Harmadik/negyedik ágy félpanzió 113 990 39 990 129 990 55 990 113 990 39 990  – 31 990 6 990
Kétágyas ár félpanzió 122 990 48 990 143 990 69 990 122 990 48 990 16 990 31 990 6 990
Első gyermek félpanzió 71 990 ingyenes 71 990 ingyenes 71 990 ingyenes  – 16 990 2 990
Második gyermek (2–6 évesig) félpanzió 71 990 ingyenes 71 990 ingyenes 71 990 ingyenes  – 16 990 2 990
Második gyermek (6–12 évesig) félpanzió 99 990 26 990 109 990 35 990 99 990 26 990  – 16 990 2 990
Két felnőtt és két gyermek, valamint négy felnőtt együttes elhelyezése egy szobában történik.
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Fekvése: a közkedvelt négycsillagos, kétszázharmincöt szo-
bás szálloda Agadir turisztikai központjában fekszik, mindösz-
sze háromszáz méterre a finom homokos tengerparttól. 

Szobák: a szobák többsége teraszos, oldalt tengerre néző (fel-
ár nélkül), fürdőszobás vagy zuhanyzós, légkondicionált, tv-vel 
(műholdas adásokkal), rádióval és telefonnal felszerelt. 

Szolgáltatások: több étterem (olasz, marokkói specialitá-
sokkal), tetőterasz, panoráma étterem gyönyörű kilátással a 
tengerpartra, illetve a városra, bár, éjszakai bár, konferencia-
terem, liftek, parkoló stb. 

Sport és szórakozás: három nyitott úszómedence (egy olim-
piai méretű), szauna, masszázs, törökfürdő, három tenisz-
pálya, edzőterem, esténként szórakoztató animációs műsorok. 
A tengerpart vízisport-lehetőségek széles választékát kínálja: 
vitorlázás, lovaglás, szörf, mélytengeri halászat. A medence 
partján a napernyő és a nyugágyak térítésmentesen, a tenger-
parton térítés ellenében vehetők igénybe. 

Étkezés: félpanzió (büfé jellegű reggeli és vacsora). 

Gyermekkedvezmény: árlista szerint.

Telefonszám: 00-212-28-840-940

Marokkó / Hotelek / Agadir / Anezi Hotel26

Anezi    
Hotel ****

Agadiri üdülés

Közkedvelt, visszatérő magyar vendégkörrel rendelkező szálloda. 

Árak Ft/fő/hét repülővel Ellátás A  további hét B további hét C további hét Egy. felár Fp. felár Tn. fel.
Harmadik ágy félpanzió 107 990 34 990 124 990 49 990 107 990 34 990  –  –  –
Kétágyas ár félpanzió 114 990 41 990 134 990 61 990 114 990 41 990 26 990  –  –
Első gyermek félpanzió 71 990 ingyenes 71 990 ingyenes 71 990 ingyenes  –  –  –
Második gyermek félpanzió 97 990 22 990 107 990 32 990 97 990 22 990   
Két felnőtt és két gyermek esetén az elhelyezés egy szobában történik. A szobák alapárban oldalt tengerre nézőek.
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Marokkó / Hotelek / Agadir / Argana Hotel 27

Agadiri üdülés

Argana  
Hotel **** 

Fekvése: a francia stílusban épült szálloda Agadir turisztikai 
központjában található, gyönyörűen parkosított övezetben, 
üzletek közelségében, háromszáz méterre a finom homokos 
tengerparttól. 

Szobák: a szobák többsége tengerre és vagy medencére 
néző, néhány szoba a kertre, illetve az utcára néz, fürdőszo-
bás vagy zuhanyzós, légkondicionált, balkon vagy terasz (utcai 
szobáknál nincs erkély), tv műholdas adásokkal, hűtőszekrény-
nyel (helyszíni igénylés esetén) és telefonnal felszerelt. Szoba-
széf (térítés ellenében). 

Szolgáltatások: több étterem (nemzetközi és arab specialitá-
sokkal), medencebár, éjszakai bár, huszonnégy órás szoba-
szerviz, mosoda, business center, liftek, parkoló stb. 

Sport és szórakozás: nagyméretű nyitott úszómedence, 
teniszpálya, asztalitenisz. A tengerpart vízisport-lehetőségek 
széles választékát kínálja: vitorlázás, lovaglás, szörf, mélyten-
geri halászat. A medence partján a napernyő és a nyugágyak 
térítésmentesen, a tengerparton térítés ellenében vehetők 
igénybe. A szálloda saját Spa-részleggel rendelkezik.  

Étkezés: félpanzió (büfé jellegű reggeli és vacsora). 

Gyermekkedvezmény: árlista szerint. 

Telefonszám: 00-212-28-848-304 

Kiváló szolgáltatásokkal, gyönyörű kerttel és tapasztalt, udvarias személyzettel rendelkező szálloda. 
Ajánljuk mind családoknak, mind azon vendégeinknek, akik a nyüzsgő élet forgatagához közel, de 
csöndes, nyugodt helyen szeretnének pihenni.  

Árak Ft/fő/hét repülővel Ellátás A  további hét B további hét C további hét Egy. felár Fp. felár Tn. fel.
Harmadik ágy félpanzió 110 990 37 990 127 990 52 990 110 990 37 990  –  –  –
Kétágyas ár félpanzió 119 990 45 990 139 990 65 990 119 990 45 990 29 990  –  –
Első gyermek félpanzió 71 990 ingyenes 71 990 ingyenes 71 990 ingyenes  –  –  –
Második gyermek félpanzió 98 990 25 990 108 990 34 990 98 990 25 990  –  –  –
Két felnőtt és két gyermek esetén az elhelyezés két lehetőség szerint, egymás melletti vagy összenyitható szobában történik, és mindkét gyermek részére a második gyermekár fizetendő!
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Fekvése: a rendkívül közkedvelt, háromszázharminc szobával 
rendelkező szálloda, egy kilométerre a városközponttól, köz-
vetlenül a csodálatos homokos tengerparton fekszik, szépen 
parkosított környezetben. 

Szobák: minden szoba tengerre (felár ellenében), medencére 
vagy utcára néző, fürdőszobás vagy zuhanyzós, légkondicio-
nált, tv-vel (műholdas adásokkal), telefonnal felszerelt. 

Szolgáltatások: négy étterem (nemzetközi és marokkói spe-
cialitásokkal), két bár, ajándéküzletek, internetkávézó, night 
klub, business center, panoráma liftek. 

Sport és szórakozás: nagyméretű nyitott, fűthető vizű 
úszómedence, szauna, törökfürdő, masszázs, edzőterem, 
szépségszalon. Tenisz- és kosárlabdapálya, petanque, kerék-
párkölcsönzés, asztalitenisz, a közelben golf. A tengerpart 
vízisport-lehetőségek széles választékát kínálja: vitorlázás, 
szörf, mélytengeri halászat, lovaglás. A medencénél és a ten-
gerparton napernyők és a nyugágyak térítésmentesen vehetők 
igénybe. 

Étkezés: félpanzió (büfé jellegű reggeli és vacsora). Felár 
ellenében all inclusive ellátás is foglalható (korlátlan étel- és 
italfogyasztással). 

Gyermekkedvezmény: árlista szerint. 

Telefonszám: 00-212-28-829-300

Marokkó / Hotelek / Agadir / Amadil Beach Hotel28

Amadil 
Beach Hotel ****

Agadiri üdülés

Magas színvonalú szolgáltatásokat nyújtó szálloda, az igényes vendégek számára is ideális választás.

Árak Ft/fő/hét repülővel Ellátás A  további hét B további hét C további hét Egy. felár All incl. felár Tn. fel.
Harmadik ágy                   nem lehetséges        
Kétágyas ár félpanzió 141 990 68 990 169 990 98 990 145 990 73 990 42 990 39 990 19 990
Első gyermek normál szoba félpanzió 109 990 35 990 124 990 51 990 112 990 38 990  – 20 990 9 990
Normál szobában két felnőtt és két gyermek, illetve 3 fő felnőtt együttes elhelyezése nem lehetséges. Két felnőtt és két gyermek elhelyezése csak lakosztályban lehetséges. 
Kedvezmények: egyágyas felár az A és a C szezonban: 34 990 Ft. Tengerre néző felár az A és a C szezonban: 13 990 Ft/fő felnőtt és 6990 Ft/fő gyermek.
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Marokkó / Hotelek / Agadir / Iberostar Founty Beach Hotel 29

Agadiri üdülés

Iberostar 
Founty Beach Hotel ****+

 

Fekvése: a 2003-ban épült négyszázhetven szobás szálloda 
közvetlenül a finom homokos tengerparton, egy tízezer négyzet-
méteres gyönyörű kertben, a városközponttól egy kilométerre, 
a repülőtértől pedig huszonöt kilométerre fekszik.

Szobák: minden szoba kényelmesen berendezett (tengerre és 
vagy medencére néző, felár ellenében), fürdőszobás vagy zu-
hanyzós, légkondicionált, balkonos vagy teraszos, tv (műholdas 
adásokkal), telefonnal, minibárral és széffel (térítés ellenében) 
felszerelt. Felár ellenében foglalhatók családi szobák két felnőtt 
és két gyermek részére, valamint nagyobb alapterületű superior 
szobák is. A családi szobákhoz (földszint) terasz tartozik, vala-
mint közvetlen kijárási lehetőség a kertbe.

Szolgáltatások: büfé és à la carte étterem, több bár, internet-
sarok, parkoló, mosoda, fodrászat, szépségszalon, ingyenes 
buszjárat a „Le Solieil” golfpályához és Agadir városközpontjába. 

Sport és szórakozás: két nyitott medence, gyermekmedence, 
fedett medence, pezsgőfürdő, a medence és a tenger partján 
napágyak és napernyők (térítésmentesen), valamint strand-
törülköző (depozit ellenében). Aerobic, vízi aerobic, kosárlabda, 
strandröplabda, futball, darts, asztalitenisz, táncórák. A gyerme-
keket négy és tizenkét éves kor között miniklub várja. Térítés 
ellenében szauna, gőzfürdő, masszázs, fitneszterem, tenisz, 
teniszoktatás. A tengerpart sportlehetőségek széles választékát 
kínálja (vízi sportok, szörf, lovaglás, tengerparti motorozás stb).

Étkezés: büfé jellegű reggeli és vacsora. Felár ellenében all 
inclusive ellátás (korlátlan étel- és italfogyasztással).

Gyermekkedvezmény: árlista szerint. Két felnőtt és két gyer-
mek részére családi szoba foglalható.

Telefon: 00-212-28-844-444 

A szállodát a magas színvonalú szolgáltatásokat és a jó ár-érték arányt kereső igényes vendégeink-
nek, valamint gyermekes családoknak egyaránt ajánljuk.

Árak Ft/fő/hét repülővel Ellátás A  további hét B további hét C további hét Egy. felár All incl. felár Tn. fel.
Harmadik ágy félpanzió 171 990 98 990 174 990 98 990 154 990 79 990  – 43 990 32 990 
Kétágyas ár félpanzió 195 990 121 990 197 990 122 990 173 990 99 990 43 990 43 990 32 990 
Első gyermek félpanzió 71 990 ingyenes 71 990 ingyenes 71 990 ingyenes  – 21 990 16 990 
Két felnőtt és két gyermek elhelyezése csak családi szobában lehetséges, a családi szoba felár megfizetése mellett: 28 990 Ft/fő felnőtt és 14 990 Ft/fő gyermek. 
Superior (nagyobb alapterületű, szemből tengerre néző szoba) felára: 52 990 Ft/fő felnőtt és 26 990 Ft/fő gyermek. Oldalt tengerre néző felár: 16 990 Ft/fő felnőtt és 7990 Ft/fő gyermek.
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Fekvése: a luxushotel egy központi épületből és több három-
emeletes épületből áll (nincs lift), mely egy ötvenezer négyzet-
méteres parkosított környezetben található. Agadir központja 
egy kilométrerre, az üzletsorok ötszáz méterre vanak. 

Szobák: minden szoba légkondicionált, elegánsan berende-
zett, erkélyes vagy balkonos, fürdőszobás, telefonnal, tv-vel 
(műholdas adásokkal), hűtőszekrénnyel és szobaszéffel 
felszerelt. 

Szolgáltatások: étterem, marokkói étterem, pizzéria, bár, 
lobby bár, snack bár, medencebár, szobaszerviz, autó- és 
kerékpárkölcsönző, Thalassoterápiás szépségcenter, par-
koló. 

Sport és szórakozás: édesvizű úszómedence, tengervizű 
úszómedence, fedett medence, gyermekmedence, törökfür-
dő, napozóterasz, miniklub és játszótér a gyermekeknek a hét 
minden napján különböző programokkal (4–12 év), röplabda, 
kosárlabda és minifocipálya, két teniszpálya, fitneszterem 
trénerrel, strandröplabdapálya. Térítés ellenében masszázs, 
lovaglás, esténként diszkó. A szállodától hat kilométerre golf-
központ ingyenes buszjárattal, a strandon szörf, vitorlázás, 
vízisí, vízibicikli, banán, motorcsónak-bérlési lehetőség.  

Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy vagy két gyermek 
egy szobában történő elhelyezése esetén árlista szerint. 

Étkezés: all inclusive ellátás: bőséges büféreggeli 7.30-tól 
10.00-ig, kontinentális reggeli 10.00-tól 12.00-ig, büfé 
ebéd, délutáni étkezés és büfé vacsora. 10.00-tól 24.00-ig 
mindenfajta alkoholos és üdítőitalok, kávé, tea stb. korlátlan 
fogyasztása a bárokban és az étteremben. 

Telefonszám: 00-212-28-849-090 

Marokkó / Hotelek / Agadir / Clubhotel Riu Tikida Dunas30

Clubhotel 
Riu Tikida Dunas ****+

Agadiri üdülés

Fantasztikus környezetben található, szolgáltatások széles körét nyújtó, nemzetközi szinten is igen 
előkelő luxusszálloda. A gondtalan, nyugodt pihenést és a minőségi kiszolgálást elváró vendégeinknek 
ajánljuk. 

Árak Ft/fő/hét repülővel Ellátás A  további hét B további hét C további hét Egy. felár Fp. felár Tn. fel.
Harmadik ágy (pótágy) all inclusive 161 990 89 990 191 990 116 990 170 990 98 990  –  – 17 990
Kétágyas ár all inclusive 199 990 125 990 241 990 166 990 210 990 137 990 44 990  – 17 990
Első gyermek all inclusive 89 990 26 990 89 990 31 990 89 990 26 990  –  – 8 990
Második gyermek all inclusive 138 990 64 990 159 990 89 990 144 990 71 990  –  – 8 990
Két felnőtt és két gyermek esetén az elhelyezés egy szobában történik. Kedvezmények: egy felnőtt és egy vagy két gyermek elhelyezése esetén is érvényes a gyermekár
(második gyermekár fizetendő). Igény esetén lakosztályok is foglalhatók plusz nappalival (háló egy légtérben) és tengerre néző erkéllyel (felár nélkül).
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Marokkó / Hotelek / Agadir / Royal Atlas Hotel & Spa 31

Agadiri üdülés

Royal Atlas 
Hotel & Spa ***** 

Fekvése: a tavalyi évben épült szálloda kivételesen jó fekvé-
sével, Agadir központjában, a tengerparton fekszik, mindössze 
egy sétány választja el a homokos parttól. A szálloda U alakban, 
modern, mégis hagyományőrző stílusban épült és gyönyörű, 
pálmafákkal beültetett kerttel rendelkezik. Az 5 szintes épületben 
3 lift, 306 szoba és 29 lakosztály található. 

Szobák: minden szoba egyénileg szabályozható, közvetlenül 
tengerre (felár ellenében), oldalt tengerre vagy medencére néző, 
légkondicionálással, direkt telefonvonallal, fürdőszobával, széffel 
(térítés nélkül), tv-vel (műholdas adásokkal), minibárral, 220 V 
hálózati aljzattal, hajszárítóval felszereltek, amelyekhez erkély 
vagy terasz tartozik. 

Szolgáltatások: nemzetközi, marokkói, olasz éttermek, snack 
bár, piano bár, lounge bár, bankett- és konferenciateremek, aján-
dékbolt, VIP klubhelyiség, 24 órás szobaszerviz, internetkávézó, 
limuzin szolgáltatás. 

Sport és szórakozás: 3 medence (gyermek, felnőtt és fűthető 
medencék) napágyakkal, miniklub, játékterem, diszkó. A szál-
loda közelében tenisz, golf, a tengerpart vízisport-lehetőségek 
széles választékát kínálja: jetski, vitorlázás, szörf, mélytengeri 
halászat és lovaglás. A szálloda saját, 1500 m2-en fekvő Spa-
központtal rendelkezik. 

Étkezés: félpanzió (büfé jellegű reggeli és vacsora). Felár elle-
nében all inclusive ellátás (korlátlan étel- és italfogyasztással).

Gyermekkedvezmény: árlista szerint.

Telefonszám: 00-212-28-294-040

Kategóriáját tekintve minden követelményt kielégítő szálloda. A gondtalan, nyugodt pihenést és a
minőségi kiszolgálást elváró vendégeinknek ajánljuk. 

Árak Ft/fő/hét repülővel Ellátás A  további hét B további hét C további hét Egy. felár All incl. felár Tn. fel.
Harmadik ágy félpanzió 164 990  89 990  211 990  137 990 179 990  103 990   – 51 990  28 990 
Kétágyas ár félpanzió 179 990  105 990  234 990  161 990  196 990  122 990  77 990  51 990  28 990 
Első gyermek félpanzió 129 990  54 990  157 990  82 990  137 990  62 990   – 26 990  14 990 
Normál szobában 2 felnőtt és 2 gyermek együttes elhelyezése nem lehetséges, csak családi szobában. Családi szoba felára: 26 990 Ft/fő felnőtt és 13 990 Ft/fő gyermek.
Együttes elhelyezése nem lehetséges, csak családi szobában. Családi szoba felára: 26 990 Ft/fő felnőtt és 13 990 Ft/fő gyermek.
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Agadiri üdülés

Fekvése: a kétszázhetvenhárom szobás szálloda közvetle-
nül a finom homokos tengerparton, egy gyönyörű pálmafás 
kertben, a városközponttól egy kilométerre, a repülőtértől 
pedig huszonöt kilométerre fekszik. A szálloda marokkói 
stílusban épült, ötvözve ezt a modern építészet elemeivel. 
A szálloda Agadir legszebb, homokdűnékkel tarkított part-
szakaszán fekszik a legigényesebb szállodák gyűrűjében. 

Szobák: minden szoba légkondicionált, fürdőszobás vagy 
zuhanyzós (hajszárítóval), tv-vel (műholdas adásokkal), 
telefonnal, minibárral és széffel felszerelt. Felár ellenében 
foglalhatók medencére és tengerre néző szobatípusok is.

Szolgáltatások: több étterem (helyi, illetve nemzetközi spe-
cialitásokkal, halételekkel), több bár, szobaszerviz, pénzvál-
tó, turista információs pult, tisztító, fodrászat, miniállatkert, 
igény esetén gyermekfelügyelet, ajándéküzlet, újságos, 
három konferenciaterem, business center (internetcsatlako-
zás, faxolási, valamint másolási és nyomtatási lehetőség). 

Sport és szórakozás: két szabadtéri medence, amelyek 
közül az egyik fűthető. A medence és a tenger partján 
napágyak és napernyők térítésmentesen, valamint strand-
törülköző. Fitneszterem, gőzfürdő, masszázs, szauna, szo-
lárium, aerobic, vízi aerobic, kosárlabda, strandröplabda, 
futball, darts, asztalitenisz, tenisz. A tengerpart sportlehető-
ségek széles választékát kínálja. 

Gyermekkedvezmény: árlista szerint.

Étkezés: büfé jellegű reggeli. Felár ellenében büfévacsora. 

Telefonszám: 00-212-28-820-088 

Marokkó / Hotelek / Agadir / Sofitel Hotel32

Sofitel
Hotel *****
A szálloda nyugodt eleganciát, valamint a természet és az építészet harmóniáját sugallja. 
Azoknak az utasainknak ajánljuk, akik kedvelik a modern és a hagyományos stílus ötvözetét, 
és nyugodt környezetben, luxus körülmények között szeretnének kikapcsolódni. 

Árak Ft/fő/hét repülővel Ellátás A  további hét B további hét C további hét Egy. felár Fp. felár Tn. fel.
Harmadik ágy                   nem lehetséges        
Kétágyas ár reggeli 166 990  91 990  226 990  151 990  185 990  111 990  80 990  61 990      41 990 
Első gyermek reggeli 121 990  47 990  151 990  77 990  131 990  57 990   – 30 990      20 990 
Normál szobában 2 felnőtt és 2 gyermek, valamint 3 felnőtt együttes elhelyezése nem lehetséges. Medencére néző szoba felára: 21 990 Ft/fő felnőtt és 10 990 Ft/fő gyermek.

www.budavartours.hu
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Marokkó / Hotelek / Agadir / Hotel Palais Des Roses 33

Hotel Palais 
Des Roses ***** 

Fekvése: Agadir városközpontjától távolabb, közvetlenül az 
egyik legszebb tengerparti részen található négyszázkét szo-
bás szálloda, álomszerűen parkosított övezetben. 

Szobák: minden szoba légkondicionált (tengerre néző felár 
ellenében), fürdőszobás (hajszárítóval felszerelt), tv-vel (mű-
holdas adásokkal), minibárral, telefonnal felszerelt. 

Szolgáltatások: öt étterem (minden nemzet ízeit felvonul-
tatva), három bár, kávéház, huszonnégy órás szobaszerviz, 
mosoda, szivarszoba, ajándéküzletek, éjszakai bár, illetve 
mindaz, ami egy luxus ötcsillagos szállodától elvárható. 

Sport és szórakozás: egy 8000 m2 alapterületű úszómeden-
ce, két lagúna medence (4000 m2), 10 000 m2 alapterületű, 
Vital szépség center (szauna, masszázs, törökfürdő, fedett 
medence), Thalassoterápiás központ, teniszpálya, gyermek-
klub. A tengerpart sportlehetőségek széles választékát kínál-
ja: vitorlázás, lovaglás, szörf, mélytengeri halászat. 
A medencénél és a tengerparton a napernyők és a nyug-
ágyak térítésmentesen vehetők igénybe. 

Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy vagy két gyermek 
egy szobában történő elhelyezés esetén árlista szerint. 

Étkezés: büfé jellegű reggeli. Igény esetén büfé jellegű va-
csora. 

Telefonszám: 00-212-28-849-400 

Álmai nyaralása válhat valóra ebben a fantasztikus szállodában. Az exkluzív hotelt igényes 
vendégeink részére ajánljuk. 

Árak Ft/fő/hét repülővel Ellátás A  további hét B további hét C további hét Egy. felár Fp. felár Tn. fel.
Harmadik ágy reggeli 131 990  56 990  175 990  125 990 131 990  56 990   – 32 990  17 990 
Kétágyas ár reggeli 143 990  70 990  202 990  131 990  143 990  70 990  62 990  32 990  17 990 
Első gyermek reggeli 71 990  ingyenes 71 990  ingyenes 71 990  ingyenes  – 16 990    8 990 
Második gyermek reggeli 112 990  37 990  139 990  63 990  112 990  37 990   – 16 990    8 990 
Két felnőtt és egy gyermek esetén az elhelyezés egy szobában történik. Igény esetén családi szobák, apartmanok, Junior, Senior illetve Royal Suite lakosztályok is foglalhatóak.   

www.budavartours.hu
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Általános információk: Utazás Budapest–Agadir és Aga-
dir–Budapest útvonalon a Budavár Tours charterjáratával, 
Agadir és Marrakesh között privát autóbusszal.  Az ártáblá-
zatokban található részvételi díj a repülőjegyet, szálláskölt-
séget, a megjelölt ellátás és a transzfereket már tartalmazza. 
Hosszabbítási lehetőségek: hosszabbítás esetén, részvételi 
díjként a szálláshely utazási időpont szezon szerinti 1 hetes 
csomag ára és az igényelt agadiri vagy marrakeshi szálloda 
ártáblázatban szereplő második hét ára (az ártáblázatban: 
további hét), illetve 2 hetes repülőjegy felár, 5000 Ft/fő fi-
zetendő. A repülőút alatt a fedélzeti ellátás: szendvics, ital. 
Telepített magyar idegenvezető Marrakeshben: nincs.

A részvételi díjon felül kötelezően fizetendő: repülőtéri ille-
ték 29 990 Ft/fő, betegség-, baleset-, poggyászbiztosítás (kü-
lönböző választható díjszabásban), sztornóbiztosítás 1% és 
a foglalási díj 500 Ft/fő. A repülőtéri illeték összege az adó, 
illeték, valamint a szolgáltatóval kötött szerződésben szereplő 
deviza forintárfolyamának időközi változása miatt változhat. 

Gyermekkedvezmények: 0–2 éves korig a gyermek rész-
vételi díja mindössze 10 000 Ft/fő. Két felnőttel egy szobában 
elhelyezett első és második gyermek (2–12 év) részvételi 
díját az adott szálloda árlistája tartalmazza.

www.budavartours.hu

Június       Július                         Augusztus                                Szeptember                 Október 

  28           5           12           19           26           2           9           16           23           30           6           13           20           27           4           11           18           25

          A                   B                C

       93 990                                                                           99 990

Marrakesh, utolsó visszaút november 1. A repülőjegyárak illeték nélkül értendőek. Kéthetes felár: 5000 Ft/fő. A szállodai ártáblázat a repülőjegy és a buszos transzfer árait már tartalmazzák. Business ülés felára (nagyobb méretű ülés és lábtér): 15 000 Ft/fő.

Charter indulási időpontok, csak repülőjegyárak 1–2 hetes utazásokra, szombati turnusváltással (Agadirból buszos transzferrel).

Hónap              Átlagos nappali ºC             Átlagos éjszakai ºC        Napsütéses órák száma 
Június 36 19 11
Július 38 20 12
Augusztus 37 21 11
Szeptember 33 19 10
Október 26 13 8

Marrakeshi üdülés
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Marokkó

FAKULTATÍV KIRÁNDULÁSOK MARRAKESHBŐL

Fantáziaest „Chez Ali”
Vegyen részt egy hangulatos, mesebeli környezetbe ágyazott 
népünnepélyen, ahol hatalmas berber sátrak süppedő szőnyegein 
minden a vendég kényelmét szolgálja. Felnőttet, gyereket egy-
aránt elvarázsol az Ezeregyéjszaka meséiből merített helyszín. 
Pompás fogások követik egymást a kerek asztalokon, miközben 
Dél-Marokkó hegyvidékeinek zenészei szórakoztatnak bennün-
ket. A sátrunkba belépő táncosok, az udvarias kiszolgálás, a 
kényelmes párnák és a mindezt körülölelő pálmaliget éjfélig egy 
más világba ringat mindenkit. A lakomát egy különleges, a berber 
harcmodort bemutató lovas fantáziajáték koronázza meg.
Részvételi díj vacsorával: 30 euró/felnőtt, 15 euró/gyermek.

Marrakeshi városnézés
Reggeli után Marrakeshnek, a „Dél gyöngyének” megtekintése. 
A „vörös várost” a XI. században alapították az Almoravidák. Ez 
a dinasztia csodálatos palotákat és kerteket hagyott Marrakeshre. 
A program első fele a Szadida sírok, a Bahia palota, a Menara 
kert és a Koutoubia mecset megtekintéséből áll. A délután során 
ismerkedés a szukok varázslatos keleti világával, majd a híres 
Jema El Fna téren, a mesemondók, kígyóbűvölők, tűznyelők, 
akrobaták és utcai pecsenyesütők forgatagának, és a tér Ezeregy-
éjszaka meséibe illő nyüzsgésének felfedezésére nyílik lehetőség. 
Részvételi díj: 30 euró/felnőtt, 15 euró/gyermek.

Ourika völgye
Az egyik legnépszerűbb marrakeshi program a közeli Ourika völgyet 
keresi fel a Magas-Atlasz ölelésében. A völgy egész évben különle-
gesen zöld színben pompázik, mert az Ourika folyó, a vidék folyóival 
ellentétben, sosem szárad ki. A „zsákutca völgy” egyre szűkülő, ka-
nyargós ösvénye belevész a legmagasabb észak-afrikai hegycsúcs 
a minket is megállító Toubkal árnyékába. A 4160 méter magas óriás 
csúcsa többségében nyáron is hósipkát visel. A Kilimandzsáró ki-
vételével ez az egyetlen ilyen szépséges kontrasztot árasztó tája az 
afrikai kontinensnek. „Pálmafák és hó…” Egy képeslapban érezzük 
magunkat. Az út menti hangulatos falvak egyikébe és egy malomba 
is ellátogatunk. Nyaralása legszebb fotói itt fognak készülni.
Részvételi díj: 35 euró/felnőtt, 18 euró/gyermek.

Ouarzazate
Ez a nem mindennapi túra évszázadokon keresztül kihívást je-
lentett minden utazónak. Az 1930 években még akár hónapokra 
gondot jelentett havazás idején a meseszép túloldal megközelíté-
se. Egy nap alatt két világot látogatunk meg az ouarzazate-i kirán-
dulás keretében. Alig harminc km megtétele után Marrakesh fölé 
emelkedünk és az Atlasz legmagasabb hágóján, a Tizn Tichkán, 
2600 méter magasan átlépünk a kősivatagok, a fekete-kék bur-
nuszokba bugyolált büszke berberek országába. Nem véletlenül 
választották helyszínül Ait ben Haddou környékét a kalandfilmek
és sci-fik rendezői. Holdbéli táj, apró oázisok, évszázada elhagyott
falvak, hatalmas, vörös kasbahk és modern filmstúdiók elbűvölő
egyvelege Ouarzazate környéke.
Részvételi díj: 45 euró/felnőtt, 23 euró/gyermek.

A programok magyar nyelvű idegenvezetéssel minimum 15 fő 
jelentkezése esetén indulnak. Minimális létszám hiányában nem 
magyar nyelvű idegenvezetéssel lehet részt venni a programokon. 
Részletekről érdeklődjön marokkói idegenvezetőnknél. 
A megadott árak tájékoztató jellegűek.  



Marrakeshi üdülés

Fekvése: a modern városrész szomszédságában, Marra-
kesh kapujában található ez a modern, százhetvennégy 
szobás szálloda. 

Szobák: minden szoba légkondicionált, fürdőszobás vagy 
zuhanyzós, balkonos vagy teraszos, tv-vel (műholdas adá-
sokkal), telefonnal felszerelt. 

Szolgáltatások: teraszos étterem, hangulatos zenés bár, 
ajándéküzletek. 

Sport és szórakozás: egzotikus kertben található úszóme-
dence. A közelben található a híres Rt. Jones által tervezett 
tizennyolc lyukú golfpálya, (6200 méter hosszú, hetvenkét 
hektárnyi golfpálya). Ez az igazi sportkomplexum a követ-
kező lehetőségeket kínálja: golf, lovaglás, négy teniszpálya, 
úszás (az öt medencéből kettő fűthető), squash és fitnesz. 
Mintegy ötven üzlet, bowlingpálya, bárok, játékterem és egy 
hatalmas diszkó tartozik az épülethez. 

Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy vagy két gyermek 
egy szobában történő elhelyezés esetén árlista szerint. 

Étkezés: félpanzió. 

Telefonszám: 00-212-24-432-216

Marokkó / Hotelek / Marrakesh / Hotel Diwane36

Hotel 
Diwane ****
Csodálatos környezetben elhelyezkedő, idilli szálloda. 

Árak Ft/fő/hét repülővel Ellátás A  további hét B további hét C további hét Egy. felár Fp. felár Tn. fel.
Harmadik ágy félpanzió 131 990  47 990  132 990  48 990  131 990  47 990   – az árban –
Kétágyas ár félpanzió 134 990  49 990  135 990  50 990  134 990  49 990  25 990  az árban –
Első gyermek félpanzió 109 990  25 990  110 990  26 990  109 990  25 990   – az árban –
Második gyermek félpanzió 109 990  25 990  110 990  26 990  109 990  25 990   – az árban –
Két felnőtt és két gyermek esetén az elhelyezés egy szobában történik.

www.budavartours.hu
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Marokkó / Hotelek / Marrakesh / Hotel Kenzi Farah 37

Hotel 
Kenzi Farah ***** 

Fekvése: Marrakesh új városközpontjában található a 
négyszázkét szobás szálloda. 

Szobák: minden szoba légkondicionált, fürdőszobás, 
erkélyes vagy balkonos (a szobák többségéhez), tv-vel 
(műholdas adásokkal), minibárral, széffel és telefonnal fel-
szerelt. Lakosztályok: felszereltségük ugyanaz, mint a nor-
mál szoba, de elegánsabb berendezésűek és egy nappali is 
tartozik hozzájuk. 

Szolgáltatások: több étterem, bár, kávézó, huszonnégy 
órás szobaszerviz, fodrászat, ajándéküzletek, liftek. Internet 
hozzáférés. 

Sport és szórakozás: egzotikus kertben elhelyezkedő, 
fűthető vizű úszómedence napozóterasszal, fedett úszó-
medence, szauna, törökfürdő, masszázs, edzőterem, 
teniszpálya, asztalitenisz. 
A közelben található a híres Rt. Jones által tervezett tizen-
nyolc lyukú golfpálya, (6200 m hosszú, hetvenkét hektárnyi 
golfpálya). Ez az igazi sportkomplexum a következő lehető-
ségeket kínálja: golf, lovaglás, négy teniszpálya, úszás (az 
öt medencéből kettő fűthető), squash és fitnesz. Mintegy öt-
ven üzlet, bowlingpálya, bárok, játékterem és egy hatalmas 
diszkó tartozik az épülethez. 

Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy vagy két gyermek 
egy szobában történő elhelyezés esetén árlista szerint. 

Étkezés: büfé jellegű reggeli. Igény esetén büfé jellegű 
vacsora. 

Telefonszám: 00-212-24-447-400 

Városközponti, jó minőségű szálloda, kedvező áron.

Árak Ft/fő/hét repülővel Ellátás A  további hét B további hét C további hét Egy. felár Fp. felár Tn. fel.
Harmadik ágy reggeli 159 990 76 990 160 990 77 990 177 990 95 990  – 11 990 –
Kétágyas ár reggeli 161 990 79 990 161 990 79 990 179 990 98 990 44 990 11 990 –
Első gyermek reggeli 124 990 42 990 125 990 43 990 121 990 51 990 –   5 990 –
Második gyermek reggeli 124 990 42 990 125 990 43 990 121 990 51 990 –   5 990 –
Két felnőtt és két gyermek esetén az elhelyezés egy szobában történik. 

www.budavartours.hu



Ciprus
A Földközi-tenger keleti medencéjében fekvő sziget 
éghajlata az egész világon szinte egyedülálló. 
Még az emberekből is sugárzik a napsütés! 
Itt senki sem lehet tisztában azzal, hogy mi a mese 
és mi a valóság, hiszen a legenda szerint itt született 
Aphrodité, a szépség és a szerelem istennője.



Ciprus
A Földközi-tenger keleti medencéjében fekvő sziget 
éghajlata az egész világon szinte egyedülálló. 
Még az emberekből is sugárzik a napsütés! 
Itt senki sem lehet tisztában azzal, hogy mi a mese 
és mi a valóság, hiszen a legenda szerint itt született 
Aphrodité, a szépség és a szerelem istennője.

Család
Két karodban gyermek 
vagyok, hallgatag.

Két karomban gyermek 
vagy te, hallgatlak.

Két karoddal átölelsz te,
ha félek.

Két karommal átölellek
s nem félek.

Radnóti Miklós
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Ciprus

Larnaca
Azt mondják, már Noé unokája is ezen a helyen alapított 
várost. Győződjön meg Ön is arról, hogy jól választott-e. 
Vitathatatlan, hogy itt másként süt a nap, tiszták a színek, 
arany a tengerparti homok, ezerféle kék a tenger és az ég. 
A hangulatos óvárosi séták alatt ízelítőt kaphatunk a sziget  
történelmi hangulatából is. Százéves pálmafákkal övezett 
sétány vezet az óváros kicsiny és hangulatos üzleteihez. 
A sétálóutcán sorakoznak a hangulatos tavernák, éttermek 
és kávézók, melyek várják Önt!

Ayia Napa
Larnacától 40 km-re található Ayia Napa. Az egykori 
halászfalu mára szép nyaralóhellyé fejlődött. Fehérho-
mokos, kristálytiszta vizű, lassan mélyülő tengerpartja 
feledhetetlen nyaralást ígér a napfény és a vízi sportok 
„szerelmeseinek”. A természet és a tenger sokszínűsége 
mellett a környék hangulatos éttermei és tavernái azok, 
amelyek idecsábítják a turistákat. Esténként a központban 
szinte nem is lehet választani, hogy melyik tavernába vagy 
tengerparti bárba térjünk be. Ayia Napa ideális nyaralóhely, 
ahonnan megnyugodva és élményekkel feltöltődve térhe-
tünk vissza.

Limassol
Larnacától délnyugati irányban helyezkedik el a száztizen-
ötezer lakosú város, amely így Ciprus második legnagyobb  
központja. Limassol óvárosa, valamint régi halászkikötője 
a tengeren ringatózó kis halászbárkákkal, varázslatos 
és romantikus hangulatot kölcsönöz a városnak. Pezsgő 
éjszakai szórakozóhelyek, bárok, valamint üzletek színes 
forgataga teszi izgalmassá és kívánatossá az üdülőhelyet. 
Ezenkívül az évente megrendezésre kerülő nagy borfesz-
tivál igen kedvelt mulatság, amely a helybeliek és turisták 
tömegeit vonzza évről évre folyamatosan. Limassol remek 
hely a gyermekek számára is, gondtalan szórakozási 
lehetőségek, vízi csúszdapark és egyéb attrakciók teszik 
külön élvezetessé a kisebbek számára is a nyaralást! Ne 
késlekedjen, ez a nyár az Öné, részesüljön azokban az 
élvezetekben, amelyeket e valóban csodálatos város tud 
nyújtani!

Paphos
A sziget nyugati részén található a híres történelmi romokat 
őrző, bujazöld és kellemes klímájú város, amely a nyugati 
rész egyetlen jelentős központja. Ez a város történelmi 
látnivalókban igen gazdag, érdemes ellátogatni például a 
lenyűgöző kolostorokhoz, melyekről varázslatos panorá-
ma tárulkozik a tájra. Paphos remek kiindulópont, hogy 
körbejárhassuk és felfedezhessük a sziget látnivalóit. A 
város gyönyörű tengerpartja, valamint hangulatos tavernái 
és a vendégszerető helybeliek kedvessége idecsalogatják 
már hosszú évek óta a számos országból és szigetről ide-
érkező turistákat! Paphoshoz közel található a híres Coral 
Bay, a búvárok paradicsoma is.

www.budavartours.hu
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Ciprus

FAKULTATÍV PROGRAMOK

(szükséges minimális magyar jelentkező hiányában min. 
16 fő, más, nem magyar nyelvű idegenvezetéssel is indul-
hatnak). Részletekről érdeklődjön helyi idegenvezetőnknél.

Limassol–Kourion–Paphos
Programunk első állomása Limassol, ahol rövid megállót 
teszünk egy borkombinátban, itt megkóstolhatók a híres cip-
rusi borok, valamint megismerhetik, a ciprusi törkölyt, és az 
egyedülálló „zivániát” is. Ezt követően megtekintjük Kourion vá-
rosát, melynek történelme a XIV. századig vezethető vissza. Itt 
felfedezhetjük a romváros megmaradt nevezetességeit. Ezután 
továbbhaladunk, majd kis pihenőt teszünk ott, ahol a mitológia 
szerint Aphrodité istennő kikelt a habokból. Végső úticélunk 
Paphos városa. Itt megtekintjük Szent Szolomoni katakombáját 
és a Szent Pál oszlopát. Végül az Archeológiai Parkban, ame-
lyet világörökség részévé nyilvánítottak, megtekintjük a híres 
mozaikokat, Dionüsszosz, Eonasz és Thészeusz házaiban
Részvételi díj: 40 euró/felnőtt, 20 euró/gyermek (2–12 év).

Larnaca–Nicosia–Lefkara
Programunkat Larnaka város szívében az egyedülálló patinás, 
ortodox Szent Lázár templom megtekintésével kezdjük. Majd 
utunkat Nicosia felé folytatjuk. Végigutazunk a „zöld vonal” 
mentén, amely kettéválasztja a várost. Megnézzük a Szt. János 
Katedrálist, mely az érsek miséző temploma, majd az Érseki 
Palotát. Ezután rövid sétát teszünk a belvárosban, a „Laiki Yito-
nia” városrészben, kis sikátorokon keresztül haladunk, ahol az 
árusok kínálják portékáikat, itt rövid szabadidő biztosítunk vá-
sárlásra, étkezésre. Pihenő után Lefkara felé folytatjuk utunkat. 
A falucska még a velencei időkben épült és jelenleg a sziget 
egyik legszebb műemlék faluja. Szűk kis sikátoraiban szebbnél 
szebb portrékat kínálnak a falubeliek. Láthatjuk, hogy az asszo-
nyok hogy készítik a „lefkaritikát”, a híres ciprusi kézimunkát. 
Részvételi díj: 35 euró/felnőtt, 18 euró/gyermek (2–12 év).

Észak-Nicosia–Bellapais–Kyrenia
Reggeli után busszal jutunk el Nicosiába, áthaladunk a várost 
kettészelő határon, keresztezzük a „zöld vonalat”. Megállunk 
Észak-Nicosiában, ahol szabadidőt biztosítunk a régi város-
rész felfedezésére. Elfelejtett idők meseszép tájképe tárul 
elénk a Szt. Hilarion kilátóból, majd továbbhaladva megtekint-
jük a Bellapais kolostort. A nap további részében a Penta-
daktilos-hegység lábánál elterülő Kyrenia nagy múltú városát 
látogatjuk meg. A Kyrenia erőd ölelő védelmében a város kikö-
tőjét szemlélhetjük meg, és a kis utcák házai közt sétálgatva, 
gyönyörködhetünk ennek a régi városrésznek a szépségében. 
Felhívjuk minden résztvevő figyelmét, hogy Észak-Ciprusra
csak 6 hónapig érvényes útlevéllel lehet átlépni, magyar állam-
polgároknak vízum nem szükséges. 
Részvételi díj: 65 euró/felnőtt, 35 euró/gyermek (2–12 év).

Troodos-hegység–Kykkos-kolostor
A program során szép hegyi falvakon és fenyves erdőkön ke-
resztül érjük el az Olympos-csúcsot, amely 1951 méter magas. 
Úticélunk a Kykkos-kolostor, amely Ciprus leggazdagabb, és 
egyik legszebb kolostora. Itt megtekinthetjük a háromhajós or-
todox templomot. Ezután kis szabadidőnk lesz, amelyet sétára, 
ebédelésre, vagy a kolostor csodálatos gazdagságú kincstárá-
nak megtekintésére lehet fordítani. A pihenő után megtekintjük a 
ciprusi történelem egyik nagy alakjának, Makarios elnöknek 

a sírját, amely a kolostor közelében található. Utolsó megállónk 
Lania, egy hangulatos kis hegyi falucska, egyike a Commandaria 
bort készítő falvaknak, ahol megkóstolhatjuk a híres bort. 
Részvételi díj: 40 euró/felnőtt, 20 euró/gyermek (2–12 év).

Troodos dzsip szafari
Utunkat szaggatott dombok és völgyek között kezdjük, 
majd a Troodos-hegység felé folytatjuk, miközben frissítőért 
megállunk Omodhos falvacskában. A Tselfos folyó mentén   
haladva gyönyörködhetünk a természet szépségében. Kö-
vetkező megállóhelyünk a bizánci stílusú Kykkos-kolostorban 
megtekinthetjük Szűz Mária ikonját, amelyet Szent Lukács 
festett a híres aranyleveles mozaikokkal együtt. Továbbha-
ladva megállunk egy hangulatos tavernánál, ahol a romanti-
kus környezetben fogyaszthatjuk el a hagyományos ciprusi 
ételeket. Ebédet követően Platres felé továbbhaladva elérjük 
a látványos Caledonia-vízeséseket. Utolsó megállónk Lania, 
egy hangulatos kis hegyi falucska, egyike a Commandaria 
bort készítő falvaknak, ahol megkóstolhatjuk a híres bort. 
Részvételi díj: 65 euró/felnőtt, 65 euró/gyermek (2–12 év).

Hajókirándulás ebéddel  
Ez a lustálkodás és pihenés napja lesz. Élvezze a csodá-
latos ciprusi napsütést, strandoljon a kristálytiszta tengerben, 
partközeli hajózás programunk alatt. A kirándulás alatt széles 
választékú büféebédet fogyaszthatnak el vendégeink, a felnőt-
teknek a bor fogyasztása, a gyermekeknél pedig gyümölcslé 
fogyasztása az árban szerepel. A hajókirándulás útvonala 
változó, az időjárástól és a kapitány döntésétől függ.  
Részvételi díj: 45 euró/felnőtt, 45 euró/gyermek (2–12 év).
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Általános információk: utazás Budapest–Larnaca és Larna-
ca–Budapest útvonalon közlekedő repülőjáratokon, a Budavár 
Tours által bérelt helyeken (májusban és október 24-én a 
Malév menetrend szerinti járatával péntek éjszakai indulással, 
szombati reggeli hazaérkezéssel, a többi időpontban kedvező 
nappali menetrend).  Az ártáblázatokban található részvételi 
díj a repülőjegyet, a szállásköltséget és a megjelölt ellátás 
már tartalmazza. Hosszabbítási lehetőségek: hosszabbítás 
esetén, részvételi díjként a szálláshely utazási időpont szezon 
szerinti 1 hetes csomag ára, és a második hét szezon szerinti 
ára (az ártáblázatban +1 hét), illetve 2 hetes repülőjegy felár 
5000 Ft/fő fizetendő. Fedélzeti ellátás a repülőút alatt: szend-
vics, ital. Telepített magyar nyelvű képviselő: van.

A részvételi díjon felül kötelezően fizetendő: repülőtéri 
illeték 25 000 Ft/fő, transzfer: Larnaca 5000 Ft/fő vagy Ayia 
Napa 7000 Ft/fő, a betegség-, baleset-, poggyászbiztosítás
(különböző választható díjszabásban), sztornóbiztosítás 1% 
és a foglalási díj 500 Ft/fő. A repülőtéri illeték összege az 

adó, illeték, valamint a szolgáltatóval kötött szerződésben 
szereplő deviza forintárfolyamának időközi változása miatt 
változhat. 

Gyermekkedvezmények: 0–2 éves korig a gyermek rész-
vételi díja mindössze 10 000 Ft/fő (illeték, transzfer, szállás 
díjmentesen). Két felnőttel egy szobában elhelyezett első és 
második gyermek részvételi díját az adott szálloda árlistája 
tartalmazza.

www.budavartours.hu

           Május                 Június    Július                 Augusztus          Szeptember Október  
2        9        16        23        30          7       14       21       28       5       12       19       26       2       9       16       23       30       6       13       20       27       4       11       18       24

                    A                        B             C                                   D                                   E                     F               G

Repülőjegyár: 61 990 Ft/fő+illeték   Repülőjegyár: 59 990 Ft/fő + illeték                   Repülőjegyár: 61 990 Ft/fő+illeték 

Szezontáblázat, indulási napok és csak repülőjegyárak Budapest–Larnaca–Budapest útvonalon

Hónap              Átlagos nappali ºC        Tengervíz hőmérséklete ºC      Napsütéses órák száma 
Május 26  21  9
Június 29 23 11
Július 31 24 11
Augusztus 33 25 11
Szeptember 30 25 10
Október 26 24  9

Ciprusi üdülés
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Ciprus / Hotelek / Larnaca / Kition Apartmanház 45

Kition 
Apartmanház

Fekvése: Larnaca városközpontjában, kitűnő helyen ta-
lálható B kategóriás apartmanház, a pálmafás tengerparti 
sétánytól és a homokos tengerparttól kétszáz méterre fek-
szik. Larnaca központjában számos szórakozási lehetőség, 
étterem, bár és üzlet található.
   
Szobák: minden stúdió és apartman kategóriájához képest 
szépen berendezett, mindegyikhez erkély vagy balkon 
tartozik, fürdőszobás vagy zuhanyzós, tv-vel, konyhával 
felszerelt. A stúdiókban max. 2 fő, az apartmanokban max. 
4 fő elhelyezése lehetséges. Légkondicionálás felár ellené-
ben.

Szolgáltatások: étterem, bár, medencebár, játékterem, 
minimarket, recepció, lift.

Sport és szórakozás: tetőtéri medence, napozóterasz nap-
ernyőkkel és nyugágyakkal. A közeli homokos tengerpart 
vízisport-lehetőségek széles választékát kínálja.

Étkezés: önellátás. Felár ellenében kontinentális reggeli.

Gyermekkedvezmény: nincs.

Telefonszám: 00-357-24-655-880

A szállás ideális családoknak és azoknak az utazóknak, akik városközponti elhelyezést keresnek.

Árak Ft/fő/7 éj repülővel      Ellátás A +1 hét B +1 hét C +1 hét D +1 hét E +1 hét F +1 hét G +1 hét
2 fős stúdió   önellátás 85 990 30 990 79 990 30 990 84 990 35 990 89 990 35 990 84 990 35 990 84 990 35 990 84 990 35 990
3 fős 1 hálószobás apartman  önellátás 82 990 26 990 74 990 26 990 80 990 31 990 83 990 31 990 80 990 31 990 80 990 31 990 80 990 31 990
4 fős 1 hálószobás apartman  önellátás 77 990 22 990 71 990 22 990 74 990 26 990 78 990 26 990 74 990 26 990 74 990 26 990 74 990 26 990
Reggeli felár: 8990 Ft/fő/hét. Légkodicionálás felár 9990 Ft/szoba/hét.  
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Fekvése: a nemrégiben teljesen felújított családias han-
gulatú harmincszobás szálloda Larnaca üdülőövezetében, 
a tengerparttól kétszáz méterre fekszik. A szállodától rövid 
sétatávolságra elérhető az üdülőövezet központja, ahol éj-
szakai szórakozóhelyek, éttermek, bárok, üzletek sokasága 
található. Larnaca városközpontja hét kilométer.
 
Szobák: minden szoba szépen berendezett, légkondicio-
nált, fürdőszobás vagy zuhanyzós, tv-vel, rádióval és széffel 
felszerelt. Minden szobához erkély vagy balkon tartozik 
tengerre néző kilátással.

Szolgáltatások: étterem, bár, internetezési lehetőség.

Sport és szórakozás: úszómedence és gyermekmedence, 
napozóterasz napernyőkkel és nyugágyakkal, gőzfürdő, 
szauna, pezsgőfürdő, tornaterem. Főszezonban zenés 
vacsoraestek, diszkó.  

Étkezés: félpanzió, büfé jellegű kontinentális reggeli és 
vacsora.

Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy vagy két gyermek 
egy szobában történő elhelyezése esetén az árlista szerint.

Telefon: 00-357-24-648-444

Ciprus / Hotelek / Larnaca / Mariandy Hotel46

Mariandy 
Hotel **+

Figyelmes, vendégszerető kiszolgálás és családias hangulat jellemzi a szállodát. 

Árak Ft/fő/7 éj repülővel      Ellátás A +1 hét B +1 hét C +1 hét D +1 hét E +1 hét F +1 hét G +1 hét 
Kétágyas tengerre néző   félpanzió 88 990 40 990 89 990 40 990 99 990 51 990 102 990 51 990 98 990 51 990 88 990 40 990 88 990 40 990
3. felnőtt pótágyon    félpanzió 78 990 30 990 79 990 30 990 88 990 38 990 89 990 38 990 87 990 38 990 78 990 30 990 78 990 30 990
1. gyermek pótágyon (2–14 év)  félpanzió 49 990 ingyenes 49 990 ingyenes 51 990 ingyenes 52 990 ingyenes 49 990 ingyenes 49 990 ingyenes 49 990 ingyenes
2. gyermek pótágyon (2–14 év)  félpanzió 79 990 30 990 79 990 30 990 88 990 38 990 89 990 38 990 87 990 38 990 79 990 30 990 79 990 30 990
Egyágyas felár: csak az A, G szezonokban: 22 990 Ft/hét. (a többi időszakban nem lehetséges).
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Ciprus / Hotelek / Larnaca / Crown Resorts Hotel Henipa 47

Crown Resorts 
Hotel Henipa *** 

Fekvése: a tengerparttól mindössze százötven méter-
re, Larnaca üdülőövezetének a szélén, a belvárostól hat 
kilométerre található ez a pálmafák árnyékában épült, száz-
húsz szobás, hangulatos, középkategóriás szálloda.

Szobák: minden szoba légkondicionált, fürdőszobás vagy 
zuhanyzós, hajszárítóval, tv-vel (műholdas adásokkal), tele-
fonnal felszerelt. A szobákhoz erkély vagy terasz tartozik.
A medencére néző szobák csendesebbek.

Szolgáltatások: éttermek, bár, medencebár, lift, parkoló, 
konferenciaterem, széf és minibár (térítés ellenében).

Sport és szórakozás: nagyméretű nyitott úszómedence 
leválasztott gyermekfürdőző résszel, szauna, masszázs, 
pezsgőfürdő, fitneszszoba, kivilágítható teniszpálya, asztali-
tenisz, biliárd, játékterem, élőzene hetente többször. 
A szállodához eső legközelebbi tengerparton napernyő 
és nyugágy bérlésére nincs lehetőség, strandszerviz és 
vízisport-lehetőségek kb. ötszáz méterre.

Étkezés: büfé jellegű reggeli. Felár ellenében büfé jellegű 
vacsora, illetve all inclusive ellátás foglalható.

Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy vagy két gyermek 
egy szobában történő elhelyezése esetén az árlista szerint.

Telefonszám: 00-357-24-646-022

 

Közkedvelt, középkategóriájú szálloda. Alkalmas pihenésre nyugodt környezete miatt, de környé-
kén néhány száz méterre éttermek, szállodák, üzletek és szórakozóhelyek várják vendégeiket.

Árak Ft/fő/7 éj repülővel           Ellátás A +1 hét B +1 hét C +1 hét D +1 hét E +1 hét F +1 hét G +1 hét 
Kétágyas    reggeli 84 990 38 990 84 990 38 990 104 990 57 990 109 990 62 990 84 990 38 990 82 990 35 990 82 990 35 990
Kétágyas medencére néző  reggeli 89 990 42 990 89 990 42 990 112 990 61 990 116 990 67 990 89 990 42 990 88 990 38 990 88 990 38 990
Egyágyas   reggeli 107 990 61 990 107 990 61 990 139 990 88 990 146 990 94 990 107 990 61 990 103 990 53 990 103 990 53 990
3. felnőtt pótágyon    reggeli 15% kedv. 30% kedv. 15% kedv. 30% kedv. 15% kedv. 30% kedv. 15% kedv. 30% kedv. 15% kedv. 30% kedv. 15% kedv. 30% kedv. 15% kedv. 30% kedv.
1. gyermek pótágyon (2–14 év)  reggeli 49 990 ingyenes 49 990 ingyenes 51 990 ingyenes 52 990 ingyenes 49 990 ingyenes 49 990 ingyenes 49 990 ingyenes
2. gyermek pótágyon (2–14 év)  reggeli 49 990 ingyenes 49 990 ingyenes 51 990 ingyenes 52 990 ingyenes 49 990 ingyenes 49 990 ingyenes 49 990 ingyenes
Félpanziós felár: 15 990 Ft/felnőtt/hét és 7990 Ft/gyermek/hét. All inclusive felár: 47 990 Ft/felnőtt/hét és 23 990 Ft/gyermek/hét. 
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Fekvése: a nemrégiben teljesen felújított, kilencvennégy 
szobás, több épületből álló szálloda közvetlenül Ayia Napa 
tengerpartján található. A szállodától rövid sétatávolságra 
elérhető a város központja, a kikötő (kb. négyszáz méter), 
ahol az éjszakai szórakozóhelyek, éttermek, bárok, üzletek 
sokasága található.

Szobák: minden szoba légkondicionált, fürdőszobás vagy 
zuhanyzós, tv-vel, rádióval, telefonnal felszerelt. Minden 
szobához erkély vagy balkon tartozik, szárazföldi vagy 
tengerre néző kilátással. Térítés ellenében hűtőszekrény, 
vasaló, hajszárító, széf bérelhető.

Szolgáltatások: szobaszerviz, éttermek, kávézó, bár, me-
dencebár, ruhatisztítás. 

Sport és szórakozás: külső nagyméretű medence kis 
hidakkal, fedett medence (főszezonban zárva), napozóte-
rasz napernyőkkel és nyugágyakkal, szauna, pezsgőfürdő, 
tornaterem, teniszpálya, asztalitenisz, kosárlabdapálya, 
szauna. A szálloda előtt sziklás tengerparti szakasz találha-
tó kis homokos lejárattal a tengerbe. Ayia Napa nagy homo-
kos strandjai a szállodától pár perc sétányira találhatók. A 
tengerpart vízisport-lehetőségek széles választékát kínálja.

Étkezés: félpanzió, reggeli és vacsora büfé rendszerben.

Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy gyermek egy 
szobában történő elhelyezése esetén az árlista szerint.

Telefonszám: 00-357-23-722-730

Ciprus / Hotelek / Ayia Napa / Piere Anne Beach Hotel48

Piere Anne 
Beach Hotel ***
Ideális fekvésű, városközponthoz közeli szálloda, sokrétű szolgáltatásokkal, kedvező áron. 

Árak Ft/fő/7 éj repülővel       Ellátás A +1 hét B +1 hét C +1 hét D +1 hét E +1 hét F +1 hét G +1 hét 
Kétágyas   félpanzió 79 990 31 990 107 990 59 990 112 990 62 990 119 990 68 990 107 990 59 990 89 990 31 990 89 990 31 990
Kétágyas tengerre néző   félpanzió 94 990 44 990 119 990 72 990 125 990 76 990 134 990 81 990 119 990 72 990 97 990 44 990 97 990 44 990
3. felnőtt pótágyon    félpanzió 74 990 25 990 95 990 47 990 98 990 49 990 107 990 55 990 95 990 47 990 79 990 25 990 79 990 25 990
1. gyermek pótágyon (2–12 év)  félpanzió 49 990 ingyenes 49 990 ingyenes 51 990 ingyenes 52 990 ingyenes 49 990 ingyenes 49 990 ingyenes 49 990 ingyenes
Egyágyas felár: csak az A, G szezonokban: 19 990 Ft/hét (a többi időszakban nem lehetséges). 
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Ciprus / Hotelek / Ayia Napa / Atlantica Sancta Napa Hotel  49

Atlantica Sancta 
Napa Hotel ***+

 

Fekvése: Ayia Napa központjának a közelében, a lassan 
mélyülő finom homokos strandtól mindössze száz méterre 
található, kategóriájában kiemelkedő színvonalú a közeli 
Aeneas Hotellel azonos szállodalánchoz tartozó, száznegy-
vennyolc szobás modern szálloda. A szálloda környékén 
éttermek, bárok, üzletek és szórakozási lehetőségek soka-
sága található. 

Szobák: minden szoba szépen berendezett, légkondicio-
nált, fürdőszobás (hajszárítóval felszerelt), tv (műholdas 
adásokkal), rádióval és telefonnal felszerelt. Minibár és széf 
térítés ellenében. A szobákhoz erkély vagy balkon tartozik 
oldalt tengerre néző kilátással.

Szolgáltatások: recepció, étterem, medence és koktélbár, 
lift, internetsarok, parkoló.

Sport és szórakozás: a szépen gondozott kertben úszó-
medence, leválasztott gyermekfürdőző résszel, napozóte-
rasz napernyőkkel és nyugágyakkal, fedett medence (nyitva 
tavasszal és ősszel), szauna, pezsgőfürdő, fitneszterem, 
teniszpálya, asztalitenisz, biliárd, minigolf, játékterem. A kö-
zeli tengerpart vízisport-lehetőségek széles választékát kí-
nálja. Főszezonban hetente többször napközbeni animációs 
programok, játékos vetélkedős, zenés szórakoztató estek. 

Étkezés: félpanzió, büfé jellegű reggeli és vacsora. Felár 
ellenében all inclusive ellátás foglalható.

Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy vagy két gyermek 
egy szobában történő elhelyezése esetén árlista szerint. 
Két felnőtt és két gyermek esetén a gyermekek elhelyezése 
emeletes ágyon van.

Telefonszám: 00-357-23-721-011

Modern, elegáns szálloda Ciprus legnépszerűbb strandjának a közelében. 

Árak Ft/fő/7 éj repülővel       Ellátás A +1 hét B +1 hét C +1 hét D +1 hét E +1 hét F +1 hét G +1 hét  
Kétágyas   félpanzió 115 990 67 990 116 990 70 990 124 990 76 990 129 990 79 990 116 990 70 990 115 990 67 990 114 990 67 990
3. felnőtt pótágyon    félpanzió 97 990 50 990 98 990 52 990 108 990 57 990 111 990 59 990 98 990 52 990 97 990 50 990 96 990 50 990
1. gyermek pótágyon (2–12 év)  félpanzió 49 990 ingyenes 49 990 ingyenes 51 990 ingyenes 52 990 ingyenes 49 990 ingyenes 49 990 ingyenes 49 990 ingyenes
2. gyermek pótágyon (2–12 év)  félpanzió 30% kedv. 50% kedv. 30% kedv. 50% kedv. 30% kedv. 50% kedv. 30% kedv. 50% kedv. 30% kedv. 50% kedv. 30% kedv. 50% kedv. 30% kedv. 50% kedv.
All inclusive felár: 49 990 Ft/felnőtt/hét és 25 990 Ft/gyermek/hét. 
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Ciprusi üdülés

Fekvése: az Aeneas Hotel mellett található, egy főépületből 
és több kis villaszerű bungalóból álló igen kedvelt szálloda, 
Ayia Napa leghíresebb részén, a fehér homokos és pálma-
fákkal körülvett, Nissi Beach srandtól mindössze százötven 
méterre épült. A szálloda környékén éttermek, bárok, 
üzletek és szórakozási lehetőségek sokasága található. 
Ayia Napa központja két km.

Szobák: minden szoba és bungaló légkondicionált, 
fürdőszobás, hajszárítóval, tv-vel (műholdas adásokkal), 
telefonnal felszerelt. A szobákhoz erkély vagy terasz tarto-
zik, szárazföldi vagy tengerre néző kilátással. Széf térítés 
ellenében bérelhető. 

Szolgáltatások: recepció, étterem, bár, medencebár, 
konferenciatermek.

Sport és szórakozás: a szépen gondozott kertben, pálma-
fákkal körülvéve található, nagyméretű lagúna formájú me-
dence, gyermekmedence, napozóterasz napernyőkkel és 
nyugágyakkal, fedett medence (nyitva tavasszal és ősszel), 
szauna, pezsgőfürdő, masszázs, teniszpálya, asztalitenisz, 
biliárd, gyermekjátszótér, minigolf, játékterem. A közeli ten-
gerpart vízisport-lehetőségek széles választékát kínálja.

Étkezés: félpanzió, büfé jellegű reggeli és vacsora. 
Felár ellenében all inclusive ellátás foglalható.

Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy vagy két gyermek 
egy szobában történő elhelyezése esetén árlista szerint. 

Telefonszám: 00-357-23-725-800

Ciprus / Hotelek / Ayia Napa / Nissiana Hotel50

Nissiana 
Hotel ***
Gyönyörű környezetben, csodálatos strand közelében található, igen kedvelt szálloda, 
családoknak és pároknak ideális választás. All inclusive ellátás is foglalható!
 

Árak Ft/fő/7 éj repülővel       Ellátás A +1 hét B +1 hét C +1 hét D +1 hét E +1 hét F +1 hét G +1 hét 
Kétágyas    félpanzió 124 990 67 990 125 990 78 990 146 990 97 990 148 990 98 990 143 990 96 990 116 990 67 990 112 990 55 990
Kétágyas oldalt tengerre néző  félpanzió 128 990 71 990 129 990 82 990 151 990 102 990 152 990 103 990 148 990 100 990 122 990 71 990 116 990 60 990
Kétágyas tengerre néző   félpanzió 133 990 76 990 134 990 87 990 155 990 107 990 157 990 107 990 152 990 105 990 125 990 76 990 121 990 64 990
3–4. felnőtt pótágyon    félpanzió 15% kedv. 25% kedv. 15% kedv. 25% kedv. 15% kedv. 25% kedv. 15% kedv. 25% kedv. 15% kedv. 25% kedv. 15% kedv. 25% kedv. 15% kedv. 25% kedv.
1. gyermek pótágyon (2–12 év)  félpanzió 49 990 ingyenes 49 990 ingyenes 51 990 ingyenes 52 990 ingyenes 49 990 ingyenes 49 990 ingyenes 49 990 ingyenes
2. gyermek pótágyon (2–12 év)  félpanzió 30% kedv. 50% kedv. 30% kedv. 50% kedv. 30% kedv. 50% kedv. 30% kedv. 50% kedv. 30% kedv. 50% kedv. 30% kedv. 50% kedv. 30% kedv. 50% kedv.
Egyágyas felár: 44 990 Ft/hét. All inclusive felár: 50 990 Ft/felnőtt/hét és 50 990 Ft/gyermek/hét.

www.budavartours.hu



Ciprusi üdülés

Ciprus / Hotelek / Larnaca / Lordos Beach Hotel   51

Lordos 
Beach Hotel **** 

Fekvése: Larnaca üdülőövezetében, közvetlenül a lassan 
mélyülő homokos tengerparton található a százhetvenöt 
szobás, nemrégiben felújított színvonalas szálloda. Larnaca 
városközpontja mindössze nyolc kilométer.    

Szobák: minden szoba és lakosztály légkondicionált, szé-
pen berendezett, fürdőszobás vagy zuhanyzós, erkélyes 
vagy balkonos, tv-vel (műholdas adásokkal), rádióval, 
hajszárítóval, minibárral és telefonnal felszerelt. Széf térítés 
ellenében bérelhető. 

Szolgáltatások: több étterem, kávézó, több bár, huszon-
négy órás szobaszerviz, fodrászszalon, tv-szoba, ajándék- 
üzlet, lift, szobaszerviz, parkoló. 

Sport és szórakozás: nagyméretű trópusi úszómedence, 
vízesésekkel és csúszdákkal, nyitott pezsgőfürdővel, mini 
vízi vidámpark gyermekeknek, napozóterasz, nyugágyak-
kal, törülközőkkel és napernyőkkel (térítés nélkül), fedett 
medence, szauna, pezsgőfürdő, gőzfürdő, szolárium, masz-
százs, fitneszterem, kivilágítható teniszpálya, asztalitenisz, 
kosár- és röplabdapálya, biliárd, játékterem, kártyaszoba. 
Főszezonban különböző zenés szórakoztató estek. A ten-
gerpart vízisport-lehetőségek széles választékát kínálja.

Étkezés: büféreggeli. Felár ellenében vacsora (váltakozó 
menü vagy büféasztalos).

Gyerekkedvezmény: két felnőtt és egy vagy két gyermek 
egy szobában történő elhelyezése esetén az árlista szerint. 
Két felnőtt és két gyermek esetén a gyermekek elhelyezése 
emeletes ágyon van.

Telefonszám: 00-357-24-647-444

Az egyik legjobb négycsillagos szálloda Larnaca üdülőövezetében. Elsősorban családoknak 
javasoljuk, valamint azoknak, akik igazán magas színvonalú és sokrétű szolgáltatásokra vágynak

Árak Ft/fő/7 éj repülővel           Ellátás A +1 hét B +1 hét C +1 hét D +1 hét E +1 hét F +1 hét G +1 hét 
Kétágyas oldalt tengerre néző  reggeli 129 990 89 990 129 990 89 990 134 990 89 990 147 990 102 990 137 990 93 990 137 990 93 990 136 990 89 990
Kétágyas szemből tengerre néző  reggeli 152 990 105 990 152 990 105 990 156 990 105 990 170 990 117 990 157 990 109 990 157 990 109 990 154 990 105 990
Kétágyas tengerre néző lakosztály   reggeli 184 990 135 990 184 990 135 990 187 990 135 990 197 990 148 990 188 990 140 990 188 990 140 990 186 990 135 990
3. felnőtt pótágyon    reggeli 15% kedv. 25% kedv. 15% kedv. 25% kedv. 15% kedv. 25% kedv. 15% kedv. 25% kedv. 15% kedv. 25% kedv. 15% kedv. 25% kedv. 15% kedv. 25% kedv.
1. gyermek pótágyon (2–13 év)  reggeli 49 990 ingyenes 49 990 ingyenes 51 990 ingyenes 52 990 ingyenes 49 990 ingyenes 49 990 ingyenes 49 990 ingyenes
2. gyermek pótágyon (2–13 év)  reggeli 30% kedv. 50% kedv. 30% kedv. 50% kedv. 30% kedv. 50% kedv. 30% kedv. 50% kedv. 30% kedv. 50% kedv. 30% kedv. 50% kedv. 30% kedv. 50% kedv.
Félpanziós felár: 32 990 Ft/felnőtt/hét és 32 990 Ft/gyermek/hét. Egyágyas felár: 59 990 Ft/hét. 
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Ciprusi üdülés

Fekvése: Larnaca üdülőövezetében, közvetlenül a lassan 
mélyülő homokos tengerparton, gyönyörű, pálmafás, egzoti-
kus zöld környezetben található, kétszászhuszonnyolc szobás 
szálloda. Larnaca városközpontja mindössze hét kilométer.    

Szobák: minden szoba szépen berendezett, légkondicio-
nált, fürdőszobás vagy zuhanyzós, tv-vel (műholdas adá-
sok), telefonnal, rádióval, hajszárítóval, minibárral és széffel 
felszerelt. A szobákhoz erkély vagy balkon tartozik. A kerti 
luxus bungalók a medence körül találhatóak, elsősorban 
családok elhelyezésére ideális, tágasabbak, felszereltsé-
gükben extraként tea- és kávéfőző gép szerepel. 

Szolgáltatások: több étterem, medence-, kerti- és lob-
bybár, kávézó, huszonnégy órás szobaszerviz, mosoda, 
ajándéküzletek, fodrász, gyermekfelügyelet, orvosi szolgá-
lat, konferenciatermek, parkoló.

Sport és szórakozás: több nagyméretű nyitott medence, 
fedett (fűthető) medence, gyermekmedence, szauna, pezsgő-
fürdő, gőzfürdő, szolárium, edzőterem, két kivilágítható tenisz-
pálya, squashpálya, asztalitenisz, biliárd, játszótér. Esténként 
élőzenés táncmulatság. Animációs programok gyerekeknek és 
felnőtteknek. A tengerpart a sportolási és szórakozási lehető-
ségek széles választékát kínálja (szörf, ejtőernyő, vízisí stb).

Étkezés: félpanzió, büfé jellegű reggeli és vacsora. Felár 
ellenében ebéd foglalható.

Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy gyermek egy szobá-
ban történő elhelyezése esetén az árlista szerint. Két felnőtt két 
gyermek elhelyezése csak kerti luxus bungalóban lehetséges.

Telefonszám: 00-357-248-466-000

Ciprus / Hotelek / Larnaca / Palm Beach Hotel52

Palm 
Beach Hotel ****
Jó minőségű, közkedvelt szálloda. Gyermekes családok részére különösen jó választás. 
 

Árak Ft/fő/7 éj repülővel       Ellátás A +1 hét B +1 hét C +1 hét D +1 hét E +1 hét F +1 hét G +1 hét 
Kétágyas    félpanzió 152 990 103 990 162 990 119 990 166 990 119 990 179 990 143 990 177 990 133 990 177 990 133 990 174 990 120 990
Kétágyas tengerre néző   félpanzió 174 990 124 990 188 990 142 990 193 990 142 990 215 990 164 990 202 990 155 990 202 990 155 990 197 990 142 990
Kétágyas kerti luxus bungaló  félpanzió 197 990 148 990 214 990 166 990 215 990 166 990 238 990 187 990 227 990 179 990 227 990 179 990 219 990 166 990
3. felnőtt pótágyon    félpanzió 15% kedv. 25% kedv. 15% kedv. 25% kedv. 15% kedv. 25% kedv. 15% kedv. 25% kedv. 15% kedv. 25% kedv. 15% kedv. 25% kedv. 15% kedv. 25% kedv.
1. gyermek pótágyon (2–12 év)  félpanzió 49 990 ingyenes 49 990 ingyenes 51 990 ingyenes 52 990 ingyenes 49 990 ingyenes 49 990 ingyenes 49 990 ingyenes
2. gyermek pótágyon (2–12 év) bung. félpanzió 49 990 ingyenes 49 990 ingyenes 51 990 ingyenes 52 990 ingyenes 49 990 ingyenes 49 990 ingyenes 49 990 ingyenes
Teljes panziós felár: 43 990 Ft/felnőtt/hét és 21 990 Ft/gyermek/hét. Egyágyas felár: 59 990 Ft/hét. Két felnőtt és két gyermek elhelyezése csak kerti bungalóban lehetséges.
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Ciprusi üdülés

Ciprus / Hotelek / Larnaca / Sandy Beach Hotel 53

Sandy 
Beach Hotel **** 

Fekvése: Larnaca üdülőövezetében, közvetlenül a lassan 
mélyülő homokos tengerparton, a Golden Bay és a Lordos 
Beach Hotelek mellett épült színvonalas szálloda. Larnaca 
városközpontja mindössze nyolc kilométer. 
   
Szobák: minden szoba légkondicionált, szépen berende-
zett, fürdőszobás vagy zuhanyzós, erkélyes vagy balkonos  
(oldalt tengerre néző), tv-vel (műholdas adásokkal), rádió-
val, hajszárítóval, minibárral és telefonnal felszerelt. Széf 
térítés ellenében bérelhető. 

Szolgáltatások: több étterem, kávézó, több bár, huszon-
négy órás szobaszerviz, fodrászszalon, tv-szoba, ajándék- 
üzlet, lift, szobaszerviz, konferencia- és bálterem, parkoló.
 
Sport és szórakozás: szépen gondozott kertben több me-
dence köztük trópusi lagúna formájú medence, gyermek-
medence, napozóterasz, nyugágyakkal, napernyőkkel (térí-
tés nélkül), fedett medence, szauna, pezsgőfürdő, gőzfürdő, 
szolárium, masszázs, fitneszterem, biliárd, játékterem, 
kártyaszoba. Főszezonban különböző zenés szórakoztató 
estek. A tengerpart vízisport-lehetőségek széles választékát 
kínálja.

Étkezés: büféreggeli. Felár ellenében vacsora (váltakozó 
menü vagy büféasztalos) vagy all inclusive ellátás foglalható.

Gyerekkedvezmény: két felnőtt és egy vagy két gyermek 
egy szobában történő elhelyezése esetén az árlista szerint. 
Két felnőtt és két gyermek esetén a gyermekek elhelyezése 
emeletes ágyon van.

Telefonszám: 00-357-24-646-333

All inclusive ellátás is biztosító, közvetlen tengerparti, egyedi hangulatú szálloda.

Árak Ft/fő/7 éj repülővel           Ellátás A +1 hét B +1 hét C +1 hét D +1 hét E +1 hét F +1 hét G +1 hét 
Kétágyas    reggeli 146 990 82 990 140 990 89 990 149 990 98 990 161 990 104 990 159 990 102 990 149 990 98 990 146 990 83 990
Kétágyas medencére néző  reggeli 165 990 97 990 98 990 106 990 161 990 113 990 180 990 123 990 178 990 121 990 161 990 113 990 165 990 94 990
3. felnőtt pótágyon    reggeli 10% kedv. 20% kedv. 10% kedv. 20% kedv. 10% kedv. 20% kedv. 10% kedv. 20% kedv. 10% kedv. 20% kedv. 10% kedv. 20% kedv. 10% kedv. 20% kedv.
1. gyermek pótágyon (2–12 év)  reggeli 49 990 ingyenes 49 990 ingyenes 51 990 ingyenes 52 990 ingyenes 49 990 ingyenes 49 990 ingyenes 49 990 ingyenes
2. gyermek pótágyon (2–12 év)  reggeli 30% kedv. 50% kedv. 30% kedv. 50% kedv. 30% kedv. 50% kedv. 30% kedv. 50% kedv. 30% kedv. 50% kedv. 30% kedv. 50% kedv. 30% kedv. 50% kedv.
Félpanziós felár: 32 990 Ft/felnőtt/hét és 16 990 Ft/gyermek/hét. All inclusive felár: 67 990 Ft/felnőtt/hét és 33 990 Ft/gyermek/hét. Egyágyas felár: 51 990 Ft/hét.
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Ciprusi üdülés

Fekvése: a száznegyvenhét szobás szálloda, Ayia Napa 
egyik leghíresebb részén, közvetlenül a lassan mélyülő finom 
homokos tengerparti strand mentén, éttermek, bárok, szóra-
kozási lehetőségek gyűrűjében található. Az ide érkezők igazi 
egzotikus és luxus környezetben érezhetik magukat a fehér 
homokos tengerparton, pálmafák, a tenger és a nap ölelésé-
ben. Ayia Napa központja két km.

Szobák: minden szoba oldalt tengerre néző, légkondicionált, 
fürdőszobás vagy zuhanyzós, balkonos vagy erkélyes, tv-vel 
(műholdas adásokkal), minibárral és telefonnal felszerelt. Széf 
(térítés ellenében).

Szolgáltatások: huszonnégy órás recepció, éttermek, bárok, 
medencebár, szobaszerviz, mosoda, ajándéküzletek, parkoló, 
fodrászszalon, orvosi szolgálat.

Sport és szórakozás: nagyméretű úszómedence és napozó-
terasz napernyőkkel és nyugágyakkal, fedett medence, 
gyermekmedence, szauna, pezsgőfürdő, gőzfürdő, szolárium, 
masszázs, teniszpálya, gyermekjátszótér, gyermekeknek ani-
mációs programok, élőzene hetente többször. A közeli tenger-
part vízisport-lehetőségek széles választékát kínálja.

Étkezés: félpanzió, büfé jellegű reggeli és vacsora. Felár elle-
nében all inclusive ellátás foglalható.

Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy vagy két gyermek 
egy szobában történő elhelyezése esetén az árlista szerint.

Telefonszám: 00-357-23-722-707

Ciprus / Hotelek / Ayia Napa / Pavlo Napa Beach Hotel54

Pavlo Napa 
Beach Hotel ****
Kellemes fekvése és környezete miatt egzotikus környezetben, luxus körülmények között 
üdülhetnek az ideérkezők. Azoknak ajánljuk, akik napközben a pihenést keresik, de 
az éjszakai szórakozáshoz is kedvet éreznek.  

Árak Ft/fő/7 éj repülővel       Ellátás A +1 hét B +1 hét C +1 hét D +1 hét E +1 hét F +1 hét G +1 hét 
Kétágyas tengerre néző   félpanzió 149 990 91 990 152 990 107 990 170 990 122 990 174 990 122 990 170 990 122 990 170 990 122 990 149 990 91 990
Egyágyas   félpanzió 205 990 149 990 231 990 179 990 248 990 197 990 251 990 197 990 247 990 197 990 247 990 197 990 205 990 149 990
3. felnőtt pótágyon    félpanzió 127 990 69 990 128 990 80 990 143 990 91 990 143 990 91 990 140 990 91 990 140 990 91 990 127 990 69 990
1. gyermek pótágyon (2–12 év)  félpanzió 49 990 ingyenes 49 990 ingyenes 51 990 ingyenes 52 990 ingyenes 49 990 ingyenes 49 990 ingyenes 49 990 ingyenes
2. gyermek pótágyon (2–12 év)  félpanzió 104 990 45 990 102 990 53 990 112 990 61 990 113 990 61 990 109 990 61 990 109 990 61 990 104 990 45 990
All inclusive felár: 52 990 Ft/felnőtt/hét és 32 990 Ft/gyermek/hét. 
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Ciprusi üdülés

Ciprus / Hotelek / Larnaca / Golden Bay Beach Hotel  55

Golden Bay 
Beach Hotel *****

Fekvése: Larnaca üdülőövezeti részén, közvetlenül a las-
san mélyülő homokos tengerparton található ez a száz-
kilencvennégy szobával rendelkező népszerű szálloda. 
Larnaca központja nyolc kilométer.

Szobák: minden szoba légkondicionált, fürdőszobás vagy 
zuhanyzós (hajszárítóval felszerelt), balkonos vagy tera-
szos, tv-vel, telefonnal, rádióval és minibárral felszerelt. 
A mini lakosztályok a szálloda első emeleti részén talál-
hatóak, tengeri kilátással, még igényesebb berendezésű, 
privát kertrésszel és közös kerti jacuzzival.  

Szolgáltatások: több étterem, taverna, koktélbár, angol 
stílusú bár, medencebár, éjszakai klub, teljesen felszerelt 
business center, huszonnégy órás szobaszerviz, gépkocsi-
bérlés, pénzváltás, ajándék- és ékszerboltok.

Sport és szórakozás: egyedi formájú lagúnamedence, kü-
lön sekély pihenőmedencével, családi medencével, gyerek-
medence, fedett medence, pezsgőfürdő (nyitott, melegvizű), 
vízesések és folyócskák, szauna, gimnasztikai központ, gőz-
fürdő, szolárium, masszázs, jogging, aerobic, aqua aerobic, 
fodrászszalon, szépség- és egészségklub, teniszpálya, élő-
zene az éttermekben és a bárokban esténként, A tengerpart 
vízisport-lehetőségek széles választékát kínálja. A tenger-
parton a napernyő és a nyugágyak használata ingyenes.

Étkezés: büfé jellegű reggeli. Felár ellenében büfé jellegű 
vacsora foglalható. 

Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy vagy két gyermek 
egy szobában történő elhelyezése esetén az árlista szerint.

Telefonszám: 00-357-4-645-451

A színvonalas szállodát azoknak ajánljuk, akik Larnaca csodálatos partját és lehetőségeit magas 
színvonalon kívánják átélni. 

Árak Ft/fő/7 éj repülővel           Ellátás A +1 hét B +1 hét C +1 hét D +1 hét E +1 hét F +1 hét G +1 hét 
Kétágyas    reggeli 149 990 107 990 149 990 107 990 157 990 107 990 164 990 122 990 161 990 118 990 161 990 118 990 154 990 107 990
Kétágyas oldalt tengerre néző  reggeli 179 990 131 990 179 990 131 990 182 990 131 990 197 990 147 990 191 990 143 990 191 990 143 990 179 990 131 990
Kétágyas tengerre és medencére néző reggeli 197 990 151 990 197 990 151 990 202 990 151 990 219 990 167 990 211 990 162 990 211 990 162 990 199 990 151 990
Kétágyas tengerre néző lakosztály   reggeli 219 990 171 990 219 990 171 990 222 990 171 990 238 990 186 990 230 990 181 990 230 990 181 990 218 990 171 990
3. felnőtt pótágyon    reggeli 15% kedv. 25% kedv. 15% kedv. 25% kedv. 15% kedv. 25% kedv. 15% kedv. 25% kedv. 15% kedv. 25% kedv. 15% kedv. 25% kedv. 15% kedv. 25% kedv.
1. gyermek pótágyon (2–12 év)  reggeli 49 990 ingyenes 49 990 ingyenes 51 990 ingyenes 52 990 ingyenes 49 990 ingyenes 49 990 ingyenes 49 990 ingyenes
2. gyermek pótágyon (2–12 év)  reggeli 30% kedv. 50% kedv. 30% kedv. 50% kedv. 30% kedv. 50% kedv. 30% kedv. 50% kedv. 30% kedv. 50% kedv. 30% kedv. 50% kedv. 30% kedv. 50% kedv.
Félpanziós felár: 53 990 Ft/felnőtt/hét és 53 990 Ft/gyermek/hét. Egyágyas felár: 74 990 Ft/hét. 
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Ciprusi üdülés

Fekvése: Ayia Napa leghíresebb részén, a fehér homokos, 
és pálmafákkal körülvett, lassan mélyülő finom homokos Nissi 
Beach strandtól mindössze száz méterre épült, kétszázkilenc-
vennégy szobás, több épületből álló szálloda. A szálloda kör-
nyékén éttermek, bárok, üzletek és szórakozási lehetőségek 
sokasága található. Ayia Napa központja két km.

Szobák: minden szoba légkondicionált, fürdőszobás, tv, rádió-
val, minibárral és telefonnal felszerelt. A szobákhoz erkély vagy 
balkon tartozik. Széf. A szuperior és executive szobák szebben 
berendezettek. Az executive szobák a szálloda lagúna medencéje 
körül épült, egy-két emeletes villaszerű épületekben találhatóak. 

Szolgáltatások: éttermek, bárok, medencebár, huszonnégy 
órás szobaszerviz, mosoda, ajándéküzletek, ékszerüzlet, 
fodrászszalon, orvosi szolgálat.

Sport és szórakozás: nagyméretű úszómedence, fedett me-
dence, gyermekmedence, szauna, pezsgőfürdő, szolárium, 
masszázs, squash, kivilágítható teniszpálya, asztalitenisz, 
biliárd, minifutball, gyermekmegőrző, gyermekjátszótér, játék-
terem. A közelben golfpálya. Többnyelvű animációs csoport 
szervezésében reggeltől estig tartó szórakoztató programok, 
gyerekdiszkó, kabaré és táncshow-k, játékos versenyek, élő-
zene. A közeli tengerparton vízisport-lehetőségek.

Étkezés: félpanzió, büfé jellegű reggeli és vacsora. Felár elle-
nében all inclusive ellátás foglalható.

Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy vagy két gyermek 
egy szobában történő elhelyezése esetén az árlista szerint. 
Két felnőtt két gyermek elhelyezése csak szuperior és executive 
szobákban lehetséges.

Telefonszám: 00-357-3-724-000

Ciprus / Hotelek / Ayia Napa / Atlantica Aeneas Hotel  56

Atlantica 
Aeneas Hotel *****
Itt jól érezhetik magukat a csendre és nyugalomra, valamint a fiatalos lendületre, tengerparti 
szórakozásra és nagyszerű szolgáltatásokra vágyó utasaink egyaránt. 

Árak Ft/fő/7 éj repülővel       Ellátás A +1 hét B +1 hét C +1 hét D +1 hét E +1 hét F +1 hét G +1 hét 
Kétágyas    félpanzió 204 990 140 990 187 990 140 990 199 990 167 990 209 990 167 990 199 990 158 990 199 990 158 990 199 990 158 990
Kétágyas medencére néző  félpanzió 219 990 155 990 204 990 155 990 220 990 182 990 233 990 182 990 220 990 173 990 220 990 173 990 220 990 173 990
Kétágyas szuperior medencére néző  félpanzió 239 990 170 990 220 990 170 990 233 990 197 990 247 990 197 990 233 990 188 990 233 990 188 990 233 990 188 990
Kétágyas executive medencére néző félpanzió 252 990 187 990 233 990 187 990 251 990 214 990 265 990 214 990 251 990 205 990 251 990 205 990 251 990 205 990
3. felnőtt pótágyon    félpanzió 15% kedv. 25% kedv. 15% kedv. 25% kedv. 15% kedv. 25% kedv. 15% kedv. 25% kedv. 15% kedv. 25% kedv. 15% kedv. 25% kedv. 15% kedv. 25% kedv.
1. gyermek pótágyon (2–12 év)  félpanzió 49 990 ingyenes 49 990 ingyenes 51 990 ingyenes 52 990 ingyenes 49 990 ingyenes 49 990 ingyenes 49 990 ingyenes
2. gyermek pótágyon (2– 14 év)  félpanzió 30% kedv. 50% kedv. 30% kedv. 50% kedv. 30% kedv. 50% kedv. 30% kedv. 50% kedv. 30% kedv. 50% kedv. 30% kedv. 50% kedv. 30% kedv. 50% kedv.
All inclusive felár: 55 990 Ft/felnőtt/hét és 32 990 Ft/gyermek/hét. Egyágyas felár: 89 990 Ft/hét. További lakosztályok, családi lakosztályok árai felől érdeklődjön irodánkban.
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Korfu
Távol van az Európát átszelő nagy közlekedési 
útvonalaktól, amely  segít megőrizni az ország
nyugalmát, természeti környezetének érintetlenségét, 
valamint az emberek békességét is. A térséget messze 
elkerülték évszázadunk történelmének nagy változásai, 
ezért nemzedékek óta békében él, irányzatoktól, 
divatoktól, hajszától és stressztől távol. Nyugalom

Ha igazad van, 
megengedheted magadnak, 
hogy megőrizd a nyugalmad. 
Ha nincs igazad, 
nem engedheted meg, 
hogy elveszítsd.

Mahatma Gandhi
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Korfu

Korfu
A smaragdzöld sziget. Görögország legészakibb és legszebb 
a jón-tengeri szigete. A sziget alakja egy kicsorbult sarlóra 
emlékeztet. Már Odüsszeusz idejében is számtalan mítosz 
keletkezett Korfu szigetéről, ahol a természet egy gyönyö-
rűen megkomponált festményhez hasonlítható. Természeti 
szépségeken kívül szinte minden korszakról található törté-
nelmi emlékek. Szeretett uralkodónőnk, Erzsébet királyné 
nyári rezidenciája is itt található, valamint itt láthatjuk a legen-
dás szerelmesek csatornáját, a Canal d’Amourt. A szigetnek 
a szárazfölddel szembeni partjain fürdésre alkalmas öblök, 
fövenyes partszakaszok váltják egymást. A sziget területe 
600 km2, legnagyobb szélessége 25 km, hosszúsága 63 km, 
azaz autóval vagy akár kismotorral is felfedezhető. Északi vé-
gétől az albán partok mindössze 2,5 km-nyire vannak, ahová 
rendszeres fakultatív programok is indulnak. Többek közt a 
fentieknek köszönhetően Korfu évek óta a turisták egyik leg-
kedveltebb úti céljává vált. Élvezzék a görög vendégszeretet 
Korfun. 
 
Benitses
Korfu városától délre, Perama és Moraitika között fekszik. 
Rendszeres buszjárat közlekedik mindkét szomszédos 
üdülőhelyre, de a főváros (Korfu) is könnyen és gyorsan 
elérhető (16 km). Hangulatos kis utcák, hosszú homokos-ka-
vicsos tengerpart, mozgalmas éjszakai élet és jó bevásárlási 
lehetőség jellemzi ezt a keleti partszakasz közepén elterülő, 
szép nyaralóhelyet. Érdekességei közé tartozik a közelben 
megtalálható Kagyló Múzeum, Benitses Springs (forrás), az 
Achillion Palace (Sissy palotája), Pontikonissi-Kanoni. 
A közeli hegyek kiválóan alkalmasak rövidebb gyalogtúrák, 
kirándulások egyéni megszervezésére. A repülőtéri transzfer 
időtartama kb. 40 perc.

Messonghi
Moraitikával szinte összenőtt, hangulatos üdülőhely. Homo-
kos, apró kavicsos tengerpartja egy védett, gyönyörű öbölben 
húzódik meg, ezért gyermekes családoknak is kiválóan alkal-
mas a nyaraláshoz. Moraitikától az azonos nevű folyócska 
választja el, amely itt torkollik a tengerbe, továbbá érdekessé-
ge és az itt található luxus jachtkikötő. Több üzlet, szupermar-
ket, taverna, bár található, azonban mozgalmasabb éjszakai 
életet inkább Moraitikán találhatunk, ahová egy kellemes esti 
séta során percek alatt eljuthatunk (kb. 1 km). Messonghiból 
rendszeres buszjárat közlekedik Korfu városba (kb. 30 km). A 
repülőtéri transzfer időtartama kb. 60 perc.

Moraitika
Korfutól 24 km-re délre fekvő, nyüzsgő, igen népszerű üdülő-
hely, számtalan tavernával, pizzériával, üzlettel, bárral és 
szórakozóhellyel. Hosszú homokos, apró kavicsos tenger-
partja miatt évek óta a turisták kedvelt üdülőhelye. Mozgal-
mas főutcája esti sétákra, vásárlásra, nézelődésre csábít. Itt 
a fiatalok és idősebbek, a családosok és függetlenek mind
megtalálják a számukra legtökéletesebb nyaralási formát. 
A strandon számtalan sportolási lehetőség közül lehet vá-
lasztani: jetski, szörf, vízisí, vízibicikli stb. Moraitika ideális 
kiindulópontja a sziget déli részének felfedezéséhez, mivel 
rendszeres buszjárat közlekedik a környező minden nagyobb 
üdülőhelyre. A repülőtéri transzfer időtartama kb. 60 perc.
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Korfu

FAKULTATÍV PROGRAMOK

(szükséges minimális magyar jelentkező hiányában min. 
16 fő, más, nem magyar nyelvű idegenvezetéssel is indul-
hatnak). Részletekről érdeklődjön helyi idegenvezetőnknél.

Szigettúra
Egész napos program első állomása Achilleion, Erzsébet 
királyné nyári rezidenciája. A palota megtekintése után, 
csodálatos természeti környezetben, buszozva érkezünk 
meg a nyugati partszakaszon található Paleokastritsába, 
amely vadregényes, keskeny öbleivel, kristálytiszta tengeré-
vel a sziget egyik legszebb részre. Itt megtekintünk egy XIII. 
századi kolostort, majd rövid szabadidőt biztosítunk stran-
dolásra. Visszaútban még megállunk Kassiopiban, mely egy 
nagyon hangulatos halászfalu.  
Részvételi díj: 38 euró/felnőtt, 19 euró/gyermek (4–12 év).  

BBQ hajókirándulás
A program Korfu városából indul, majd a keleti part men-
tén északi irányba hajózva, először Kassiopi hangulatos 
halászfaluban kötünk ki. Innen áthajózunk egy hangulatos 
strandolóhelyre, ahol a hajó legénysége elkészíti ebédün-
ket, amely ízletes grillezett húsokból és salátából áll. Az 
ebéd mellé bort szolgálnak fel. Hosszú strandolást követően 
visszaútban egy kis időre megállunk fürdőzni az elragadó 
Nissaki barlangnál.  
Részvételi díj: 38 euró/felnőtt, 19 euró/gyermek (4–12 év).  

Görög est
Esti, előzenés program egy hangulatos tavernában, mely 
program során görög ételeket és helyi borokat szolgálnak 
fel. A vacsora alatt a szórakozást zenekar és táncosok 
biztosítják, akik rögtönzött táncoktatást is tartanak vendé-
geinknek.  
Részvételi díj: 38 euró/felnőtt, 19 euró/gyermek (4–12 év).  

Csúszdapark
Egész napos szórakozás felnőtteknek és gyermekeknek 
egyaránt, Görögország egyik legnagyobb csúszdaparkjá-
ban. Számtalan medence, csúszda, animációs programok, 
éttermek és ajándéküzletek garantálják a felhőtlen szóra-
kozást. A részvételi díj a transzfer költségét is tartalmazza 
(idegenvezetés nélkül).  
Részvételi díj: 36 euró/felnőtt, 18 euró/gyermek (4–12 év).  

Parga, Paxos – hajókirándulás 
A program Korfu városából indul, majd a keleti part mentén 
hajózva először Parga elbűvölő városka az első állomásunk. 
A város és az itt található történelmi erődítmények meg-
tekintése után, újra hajóra szállva áthajózunk az aprócska 
Paxos-szigetre, amely 15 km-re található Korfutól, ahol 
szabadidőt biztosítunk a kristálytiszta tengerben strandolás-
ra, búvárkodásra.  
Részvételi díj: 36 euró/felnőtt, 18 euró/gyermek (4–12 év).  

A megadott árak tájékoztató jellegűek.
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Általános információk: utazás Budapest–Korfu és Korfu–Bu-
dapest útvonalon közlekedő repülőjáratokon, a Budavár Tours 
által bérelt helyeken.  Az ártáblázatokban található részvételi 
díj a repülőjegyet, szállásköltséget és a megjelölt ellátás már 
tartalmazza. Hosszabbítási lehetőségek: hosszabbítás ese-
tén, részvételi díjként a szálláshely utazási időpont szezon 
szerinti 1 hetes csomagára és a második hét szezon szerinti 
ára (az ártáblázatban +1 hét) illetve 2 hetes repülőjegy felár 
5000 Ft/fő fizetendő. A repülőút alatt a fedélzeti ellátás külön
térítés ellenében. Utasonként 1 db poggyász max. 20 kg. 
szállítása ingyenes. Telepített magyar idegenvezető: van.

A részvételi díjon felül kötelezően fizetendő: repülőtéri il-
leték 24 000 Ft/fő, transzfer 5000 Ft/fő, a betegség-, baleset-, 
poggyászbiztosítás (különböző választható díjszabásban), 
sztornóbiztosítás 1% és a foglalási díj 500 Ft/fő. A repülőtéri 
illeték összege az adó, illeték, valamint a szolgáltatóval kötött 
szerződésben szereplő deviza forintárfolyamának időközi 
változása miatt változhat. 

Gyermekkedvezmények: 0–2 éves korig a gyermek rész-
vételi díja mindössze 10 000 Ft/fő (illeték, transzfer, szállás 
díjmentesen). Két felnőttel egy szobában elhelyezett első és 
második gyermek részvételi díját az adott szálloda árlistája 
tartalmazza.

www.budavartours.hu

            Június                                         Július   Augusztus                        Szeptember 
14               21               28               5              12               19               26               2               9               16               23               30                6                 13
           A                       B              C             D                                    E             F              G
43 000 Ft/fő+repülőtéri illeték                     47 000 Ft/fő+repülőtéri illeték   43 000 Ft/fő+repülőtéri illeték  

Szezontáblázat, indulási napok és csak repülőjegyárak Budapest–Korfu–Budapest útvonalon, szombatonként

Hónap              Átlagos nappali ºC        Tengervíz hőmérsékleteºC      Napsütéses órák száma 
Június 28 21 10
Július 31 24 11
Augusztus 32 25 11
Szeptember 28 23 8

Korfui üdülés
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Korfu / Hotelek / Moraitika / Bella Grecia Aparthotel    65

Bella Grecia 
Aparthotel

Fekvése: Moraitika központjában, a homokos, apró ka-
vicsos strandtól mindösszesen 400 méterre található, 
igyényesen kialakított apartmanház. Környékén több üzlet, 
szupermarket, taverna, bár található. 

Szobák: a 2–4 ágyas, egyszerűen kialakított szobák 
légkondicionálhatóak (térítés ellenében a helyszínen 
fizetendő), stúdió jellegű konyhával, hűtőszekrénnyel, 
fürdőszobával rendelkeznek. A 3–4 ágyas szobák nagyobb 
alapterületűek, a 4. ágy általában pótágy. A szobák több-
sége erkélyes, részben az út felé, részben a medence felé 
néznek.

Szolgáltatások: recepció, reggelizőhelyiség, bár, internete-
zési lehetőség, parkoló.

Sport és szórakozás: édesvizű medence és gyermek-
medence, napozóterasz nyugágyakkal és napernyőkkel, 
gyerekjátszótér, biliárd. A közeli strandok, vízisport-lehető-
ségek széles választéka. 

Étkezés: önellátás.

Gyermekkedvezmény: nincs.

Kedvező szálláslehetőség az apartmanos elhelyezés adta előnyökkel. 

Árak Ft/fő/7 éj repülővel  Ellátás A +1 hét B +1 hét C +1 hét D +1 hét E +1 hét F +1 hét G +1 hét
2 ágyas stúdió   önellátás 47 990 13 990 61 990 26 990 70 990 31 990 71 990 32 990 72 990 33 990 67 990 31 990 47 990 13 990
3 ágyas stúdió   önellátás 45 990 11 990 56 990 22 990 61 990 23 990 62 990 24 990 65 990 25 990 56 990 21 990 45 990 11 990
4 ágyas stúdió   önellátás 44 990 9 990 49 990 14 990 56 990 17 990 57 990 18 990 58 990 19 990 52 990 16 990 44 990 9 990
Légkondicionálás felár ellenében: kb. 6 euró/nap/szoba (helyszínen fizetendő).
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Korfui üdülés

Fekvése: Benitses központjának a közelében épült, rendkívül 
népszerű, nemrégiben felújított 23 szobás családi szálloda, a 
homokos, apró kavicsos strandtól mindössze 50 méterre talál-
ható. A szálloda környékén több üzlet, szupermarket, taverna, 
bár található.

Szobák: minden szoba kategóriájához képest szépen be-
rendezett légkondicionált (térítés nélkül), fürdőszobás, tv-vel, 
telefonnal, hűtővel felszerelt. Minden szobához erkély tartozik. 

Szolgáltatások: recepció, reggelizőhelyiség, bár, internetezé-
si lehetőség, parkoló.

Sport és szórakozás: a szállodától 50 méterre úszómedence 
és gyermekmedence térítés ellenében használható (kb. 2-3 
euró). A közeli strandok vízisport-lehetőségek széles válasz-
téka. 

Étkezés: büfé jellegű görög reggeli. 

Gyermekkedvezmény: nincs.

Telefonszám: 00-30-26610-72087

Korfu / Hotelek / Benitses / Bella Vista Hotel66

Bella Vista 
Hotel **
Elragadó, barátságos szállás, kedvező áron.

Árak Ft/fő/7 éj repülővel  Ellátás A +1 hét B +1 hét C +1 hét D +1 hét E +1 hét F +1 hét G +1 hét
Kétágyas   reggeli 75 990 42 990 78 990 43 990 82 990 44 990 88 990 47 990 98 990 59 990 80 990 45 990 71 990 35 990
Háromágyas   reggeli 68 990 34 990 70 990 35 990 74 990 36 990 78 990 37 990 87 990 46 990 71 990 36 990 64 990 28 990
Egyágyas   reggeli 98 990 69 990 105 990 70 990 109 990 72 990 116 990 75 990 134 990 93 990 107 990 73 990 89 990 53 990
Légkondicionálás az árban.

www.budavartours.hu



Korfui üdülés

Korfu / Hotelek / Moraitika / Sea Bird Hotel   67

Sea Bird 
Hotel ***

Fekvése: Moraitika központjának a közelében épült egy-
szerű, 71 szobás, családias szálloda a homokos, apró kavi-
csos strandtól mindösszesen 150 méterre található. 
A szálloda környékén több üzlet, szupermarket, taverna, bár 
található Az üdülőhely központja 300 m.

Szobák: minden szoba egyszerűen berendezett, légkon-
dicionált (térítés ellenében), fürdőszobás vagy zuhanyzós, 
telefonnal és erkéllyel felszerelt. Térítés ellenében széf 
bérelhető. 

Szolgáltatások: recepció, hangulatos görög taverna, bár, 
parkoló.

Sport és szórakozás: édesvizű úszómedence és gyermek-
medence, napozóterasz nyugágyakkal és napernyőkkel, 
gyerekjátszótér, biliárd. A közeli strandokon vízisport-lehető-
ségek széles választéka. 

Étkezés: kontinentális reggeli. Felár ellenében menüválasz-
tásos vacsora foglalható. 

Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy gyermek egy 
szobában történő elhelyezése esetén az árlista szerint. 

Telefonszám: 00-30-26610-75400

Moraitika mozgalmas éjszakai élete gazdag kínálattal várja a szórakozni vágyókat.

Árak Ft/fő/7 éj repülővel  Ellátás A +1 hét B +1 hét C +1 hét D +1 hét E +1 hét F +1 hét G +1 hét
Kétágyas   reggeli 62 990 26 990 71 990 35 990 78 990 37 990 79 990 38 990 80 990 40 990 73 990 37 990 62 990 26 990
3. felnőtt pótágy   reggeli 61 990 25 990 62 990 26 990 65 990 27 990 66 990 28 990 67 990 29 990 62 990 26 990 61 990 25 990
Egyágyas   reggeli 80 990 44 990 89 990 53 990 107 990 67 990 108 990 68 990 112 990 71 990 103 990 67 990 84 990 48 990
1. gyermek pótágyon (2–6 év)  reggeli 39 990 ingyenes 39 990 ingyenes 44 990 ingyenes 44 990 ingyenes 44 990 ingyenes 39 990 ingyenes 39 990 ingyenes
Félpanziós felár 7990 Ft/felnőtt/hét és 7990 Ft/gyermek/hét. Légkondicionálás felár ellenében: kb. 6 euró/nap/szoba (helyszínen fizetendő).
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Korfui üdülés

Fekvése: Benitses üdülőhely központjától 2,5 km-re találha-
tó, domboldalon épült, százhetven szobás szállodát csak a 
főútvonal választja el az apró kavicsos tengerparttól, ahová 
lépcsőn lehet lejutni. A szálloda közelében található buszmeg-
állóból könnyedén eljuthatunk a környező üdülőhelyekre.

Szobák: minden szoba légkondicionálható (térítés ellenében), 
fürdőszobás vagy zuhanyzós, erkély vagy terasz nagyrészük 
tengerre néző kilátással. 

Szolgáltatások: recepció, étterem, bár és kávézó, tv-szoba, 
internetszoba, lift, parkoló, széf (térítés ellenében).

Sport és szórakozás: tengervizes medence, napozóteraszon 
nyugágyak, napernyők térítésmentesen, játékterem, biliárd, fő-
szezonban esténként élőzene hetente többször. A szállodához 
tartozó apró kavicsos tengerparton vízi sportolási lehetőségek, 
nyugágyak és napernyők térítés ellenében vehetők igénybe. 

Étkezés: büfé jellegű reggeli. Felár ellenében büfé jellegű va-
csora, illetve all inclusive ellátás foglalható.
All inclusive ellátás: büféreggeli az étteremben (7.30–10 óráig), 
snackételek, üdítőitalok és helyi alkoholos italok (sörök, borok, 
Ouzo) korlátlan fogyasztása napközben a medencebárnál 
(10–23 óráig), büfévacsora az étteremben (19–22 óráig).

Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy gyermek egy szobá-
ban történő elhelyezése esetén az árlista szerint.

Telefonszám: 00-30-26610-72381

Korfu / Hotelek / Benitses / Belvedere Hotel68

Belvedere 
Hotel ***
Közkedvelt egyszerű középkategóriájú szálloda a természet ölelésében. 

Árak Ft/fő/7 éj repülővel  Ellátás A +1 hét B +1 hét C +1 hét D +1 hét E +1 hét F +1 hét G +1 hét
Kétágyas tengerre néző   reggeli 66 990 30 990 67 990 31 990 70 990 32 990 85 990 46 990 107 990 66 990 70 990 32 990 66 990 30 990
3. felnőtt pótágy   reggeli 57 990 21 990 58 990 22 990 61 990 23 990 73 990 33 990 100 990 59 990 60 990 23 990 57 990 21 990
Egyágyas   reggeli 78 990 42 990 79 990 43 990 82 990 43 990 106 990 65 990 123 990 81 990 85 990 43 990 78 990 42 990
1. gyermek pótágyon (2–12 év)  reggeli 39 990 ingyenes 39 990 ingyenes 44 990 ingyenes 44 990 ingyenes 44 990 ingyenes 39 990 ingyenes 39 990 ingyenes
Légkondicionálás felár ellenében: kb. 4 euró/szoba/nap (helyszínen fizetendő). félpanziós felár 9990 Ft/felnőtt/hét (gyermek 4990 Ft/hét), all inclusive felár 23 990 Ft/felnőtt/hét 
(gyermek 11 990 Ft/hét).
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Korfui üdülés

Korfu / Hotelek / Messonghi / Gemini Hotel 69

Gemini 
Hotel ***

Fekvése: Messonghi központjában, kellemes üdülőhelyi 
környezetben található, kétemeletes, vendégszerető sze-
mélyzettel rendelkező népszerű szálloda, a homokos, apró 
kavicsos strandtól mindösszesen 50 méterre található. 
A szálloda közelében található buszmegállóból könnyedén 
eljuthatunk a környező üdülőhelyekre. 

Szobák: minden szoba légkondicionált (térítés ellenében), 
fürdőszobás vagy zuhanyzós, tv-vel, telefonnal és erkéllyel 
felszerelt. Térítés ellenében széf bérelhető. 

Szolgáltatások: recepció, étterem, bár, medencebár, par-
koló.

Sport és szórakozás: édesvizű úszómedence és gyermek-
medence, napozóterasz nyugágyakkal és napernyőkkel, 
biliárd, játszótér. Főszezonban esti zenés programok heten-
te több alkalommal. A közeli strandok vízisport-lehetőségek 
széles választéka. 

Étkezés: büfé jellegű reggeli és büfé jellegű vacsora.
 
Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy vagy két gyermek 
egy szobában történő elhelyezése esetén az árlista szerint. 

Telefonszám: 00-30-26610-75211 

A szálloda környékén több üzlet, szupermarket, taverna, bár található, azonban mozgalmasabb 
éjszakai életet inkább Moraitikán találhatunk, ahová egy kellemes esti séta során percek alatt
eljuthatunk (kb. 1 km).

Árak Ft/fő/7 éj repülővel  Ellátás A +1 hét B +1 hét C +1 hét D +1 hét E +1 hét F +1 hét G +1 hét
Kétágyas   félpanzió 85 990 49 990 94 990 58 990 100 990 60 990 101 990 61 990 103 990 62 990 96 990 60 990 85 990 49 990
3. felnőtt pótágy   félpanzió 76 990 40 990 80 990 44 990 86 990 45 990 87 990 46 990 89 990 49 990 81 990 45 990 76 990 40 990
Egyágyas   félpanzió 123 990 87 990 134 990 98 990 152 990 112 990 153 990 113 990 166 990 125 990 134 990 98 990 107 990 71 990
1. gyermek pótágyon (2–12 év)  félpanzió 39 990 ingyenes 39 990 ingyenes 44 990 ingyenes 44 990 ingyenes 44 990 ingyenes 39 990 ingyenes 39 990 ingyenes
2. gyermek pótágyon (2–12 év)  félpanzió 62 990 26 990 65 990 29 990 71 990 30 990 72 990 31 990 73 990 32 990 66 990 30 990 62 990 26 990
Légkondicionálás felár ellenében: kb. 6 euró/nap/szoba (helyszínen fizetendő).
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Korfui üdülés

Fekvése: Moraitika központjának a közelében épült, három 
épületből álló szállodakomplexum, szépen gondozott kertben, 
közvetlenül a homokos, apró kavicsos tengerparton található. 
A szálloda közelében található buszmegállóból könnyedén 
eljuthatunk a környező üdülőhelyekre. Az üdülőhely központja 
600 m.

Szobák: minden szoba szépen berendezett, légkondicionált, 
fürdőszobás vagy zuhanyzós, hajszárítóval, tv-vel, rádióval, 
telefonnal felszerelt. A szobákhoz erkély, szigetre vagy tenger-
re néző kilátással tartozik. Térítés ellenében minibár és széf 
bérelhető. 

Szolgáltatások: recepció, étterem, taverna, bár, medencebár, 
koktélbár, tv és internetsarok, lift, parkoló, konferenciaterem.

Sport és szórakozás: édesvizű úszómedence és gyermek-
medence, napozóterasz, játékterem, biliárd, játszótér, fitnesz-
terem, teniszpálya és asztalitenisz. Főszezonban esténként 
élőzene, görög estek hetente többször, szállodán belüli 
napközbeni programok. A szállodához tartozó homokos, apró 
kavicsos tengerparton a nyugágyak, napernyők térítésmente-
sen vehetők igénybe. 

Étkezés: büfé jellegű reggeli és büfé jellegű vacsora. 

Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy gyermek egy szobá-
ban történő elhelyezése esetén az árlista szerint. 

Telefonszám: 00-30-26610-76320

Korfu / Hotelek / Moraitika / Delfinia Hotel70

Delfinia 
Hotel ****
A békés, mediterrán kertben fekvő szálloda minden korosztály számára megfelelő 
kikapcsolódási lehetőséget nyújt. 

Árak Ft/fő/7 éj repülővel  Ellátás A +1 hét B +1 hét C +1 hét D +1 hét E +1 hét F +1 hét G +1 hét
Kétágyas   félpanzió 123 990 87 990 124 990 88 990 151 990 110 990 152 990 111 990 153 990 112 990 124 990 88 990 123 990 87 990
3. felnőtt pótágy   félpanzió 97 990 61 990 98 990 62 990 117 990 77 990 118 990 78 990 119 990 79 990 98 990 62 990 97 990 61 990
Egyágyas   félpanzió 158 990 122 990 15 990 123 990 190 990 150 990 191 990 151 990 192 990 152 990 159 990 123 990 158 990 122 990
1. gyermek pótágyon (2–7 év)  félpanzió 39 990 ingyenes 39 990 ingyenes 44 990 ingyenes 45 990 ingyenes 45 990 ingyenes 39 990 ingyenes 39 990 ingyenes
1. gyermek pótágyon (7–13 év)  félpanzió 79 990 43 990 80 990 44 990 96 990 54 990 96 990 55 990 97 990 56 990 79 990 44 990 78 990 43 990
Tengerre néző felár: 11 990 Ft/felnőtt/hét, gyermek (7–13 év) 5990 Ft/hét.
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Korfui üdülés

Korfu / Hotelek / Moraitika / Marbella Corfu Hotel 71

Marbella 
Corfu Hotel ****+

Fekvése: Moraitika központjától 3 km-re, Ag. Ioannison 
épült elegáns szállodakomplexum, közvetlenül a tengerpar-
ton található. A szálloda közelében található buszmegálló-
ból könnyedén eljuthatunk a környező üdülőhelyekre. 
Az üdülőhely központja 400 m.

Szobák: minden szoba szépen berendezett, légkondicio-
nált, fürdőszobás vagy zuhanyzós, hajszárítóval, tv-vel, 
rádióval, telefonnal és minibárral felszerelt. A szobákhoz er-
kély, szigetre vagy tengerre néző kilátással tartozik. Térítés 
ellenében széf bérelhető. A szuperior szobák tágasabbak, 
hálószobából és kis nappaliból állnak. 

Szolgáltatások: recepció, több étterem, taverna, bár, 
medencebár, kávézó, tv-szoba, internetsarok, lift, parkoló, 
ajándékbolt, fodrászat, minimarket, konferenciaterem, ká-
polna, szépen gondozott kert szabadtéri színpaddal. 

Sport és szórakozás: nagyméretű tengervizes medencék és 
gyermekmedence, napozóteraszon és a tengerparton nyug-
ágyak, napernyők és törülköző térítésmenetesen, játékterem, bi-
liárd, miniklub, játszótér, kosárlabda, röplabda, több teniszpálya, 
diszkó, fitneszterem. Főszezonban esténként élőzene hetente 
többször, szállodán belüli napközbeni programok. A szállodához 
tartozó homokos, apró kavicsos tengerparton a nyugágyak, nap-
ernyők és a törülköző térítésmentesen vehetők igénybe. 

Étkezés: büfé jellegű reggeli és büfé jellegű vacsora.
 
Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy gyermek egy
szobában történő elhelyezése esetén az árlista szerint. 
Két felnőtt és két gyermek elhelyezése csak szuperior 
szobában lehetséges.

Telefonszám: 00-30-26610-71183

Elegáns szálloda gyönyörűen gondozott kerttel, családoknak ideális. 

Árak Ft/fő/7 éj repülővel  Ellátás A +1 hét B +1 hét C +1 hét D +1 hét E +1 hét F +1 hét G +1 hét
Kétágyas   félpanzió 152 990 116 990 161 990 125 990 179 990 143 990 180 990 144 990 197 990 161 990 179 990 143 990 161 990 125 990
3. felnőtt pótágy   félpanzió 116 990 80 990 128 990 92 990 143 990 101 990 144 990 102 990 160 990 118 990 143 990 101 990 128 990 92 990
Egyágyas   félpanzió 206 990 170 990 221 990 184 990 233 990 193 990 234 990 194 990 251 990 206 990 233 990 193 990 221 990 184 990
1. gyermek pótágyon (2–12 év)  félpanzió 39 990 ingyenes 39 990 ingyenes 45 990 ingyenes 45 990 ingyenes 45 990 ingyenes 45 990 ingyenes 39 990 ingyenes
2. gyermek pótágyon (2–12 év)  félpanzió 94 990 58 990 102 990 67 990 112 990 71 990 113 990 72 990 125 990 85 990 112 990 71 990 102 990 67 990
Tengerre néző felár: 13 990 Ft/felnőtt/hét, gyermek (2–12 év) 6990 Ft/hét. Szuperior tengerre néző felár: 32 990 Ft/felnőtt/hét, gyermek (2–12 év) 16 990 Ft/hét.
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A hepatitis A fertőzés vírusa mindenütt jelen lehet.
 Láthatatlanul...

Az óvatosság, odafi gyelés NEM ellenszer, a hepatitis-fertőzést biztonsággal védőoltással 
előzheted meg. Nyaralás előtt legalább egy hónappal kérj hosszú távú védelmet 
biztosító Twinrix kombinált hepatitis A és B elleni vakcinát!

Utazni, idegen kultúrákat felfedezni az egyik legcsodálatosabb dolog. 
Megkóstolni a földközi-tengeri kagylót, különleges gyümölcsöket, 
zöldségeket ízlelni, remek jeges koktélokat inni…

Feltéve persze, hogy tisztában vagyunk a következőkkel:

•   A hepatitis A és B vírusfertőzést a mediterrán országokban 
is el lehet kapni.

•   A Földközi-tenger kagylóinak közel 40 %-a hepatitis A
vírussal fertőzött!*

•   A szennyezett csapvízből készült jégkocka, fagylalt,
valamint az ezzel mosott gyümölcs és zöldség mindegyike
közvetítheti a fertőző májgyulladás (hepatitis A) 
vírusát! 

•   A hepatitis A vírusfertőzést akár a szállodában is könnyen 
elkaphatod!

•   Azt is tudnod kell, hogy a hepatitis B nemcsak vér, hanem 
testváladékok útján is terjedhet, például karcolással, 
közös eszközök (pl.: borotva, fogkefe, körömvágó olló) 
használatával, tetoválással, testékszerek behelyezésével, 
sebészeti, fogászati beavatkozással.

Érdeklődj háziorvosodnál vagy az 
oltóközpontban, és oltasd be magad 
Twinrixszel, hogy tényleg csak szép 
emlékekkel térj haza!

További információ:

www.utazaselott.hu

I

P
E

H
RO

GR

MA
TN

BG

TR

HKJ

HR

Hepatitis A és B elterjedtségének földrajzi eloszlása a mediterrán országokban.
   Hepatitis A és B vírusfertőzés közepes és magas elterjedése
   Hepatitis A vírusfertőzés közepes és magas elterjedése
   Hepatitis B vírusfertőzés közepes és magas elterjedése

*Forrás: Májgyulladás kagylóból? Népszava, 2005.06.15.

www.cdc.gov, 2005
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Málta
Aligha van még egy olyan hely a Földön, ahol ilyen szűk 

területen ennyi kultúrtörténeti műemlék, emléktárgy
és az emberiség valamennyi korszakából származó 

egyéb alkotás maradt volna fenn, mint itt Máltán. 
A történelmi városok szűk macskaköves utcái, a katedrálisok 

és barokk paloták tündökölnek a ragyogó napsütésben.

Öröm
Ne várjunk a nevetéssel, 
amíg boldogok leszünk, 
mert különben félő, 
hogy meghalunk, anélkül, 
hogy nevettünk volna.

La Bruyére
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Málta / Máltáról78

Málta

Sliema
Sliema 20 000 lakosával Málta legmodernebb városa és ide-
genforgalmi centruma, divatos lakóhely, a Marsamxett kikötővel 
szembeni félszigeten található. Tengerpartján egy 3 kilométer 
hosszú sétány húzódik hangulatos parkokkal, kis öblökkel, tör-
ténelmi épületekben található éttermekkel. Ideális nyaralóhely 
azok számára is, akik a fürdőzés, a sziget felfedezése mellett 
a nyüzsgő városközponti életet kedvelik. Sliema két fő utcája, 
a The Strand és a Tower Road, ahol kiválóan lehet vásárolni, 
csakúgy, mint a Bisazza utcán. A Sliemán és St. Julian’sban 
lévő strandok a tengerparti sétány mellett találhatóak, me-
lyeket általában lépcsőn lehet megközelíteni. A lapos, sziklás 
tengerparti részről korlát vagy lépcső segítségével lehet a 
kristálytiszta tengerbe merülni. A tenger itt rögtön mély, ideális 
a búvárkodásra is, elsősorban a jól úszóknak javasolt. Slie-
mán népszerűek az úgynevezett Lidók, ahol térítés ellenében 
medence, napozóernyők, nyugágyak, bár és büfé találhatók. 
Transzferidő: kb. 50 perc.

St. Julian’s
St. Julian’s egy kis halászfaluból vált mára a sziget egyik 
legmozgalmasabb üdülőhelyévé. Szinte teljesen összeépült 
Sliemával. Nincs különleges történelmi látnivalója, de nagyon 
kellemes, igazán mediterrán hangulatú kisváros. Szép kis utcái, 
hagyományos házai között modern épületek is megtalálhatóak. 
St. Julian’s este a legmozgalmasabb, hiszen itt található a 
sziget legnagyobb szórakoztató és mulatónegyede. Az üdülő-
helyet Sliemával összekötő tengerparti sétány mentén található 
számtalan hangulatos étterem, bár és szórakozóhely kellemes 

időtöltést biztosít az ideutazóknak. Érdemes felkeresni a festői 
szépségű Spinola Bayt, ahol a tengeren ringatózó máltai ha-
lászcsónakok, „luzzuk” látványa fantasztikus körítést biztosít az 
itt található éttermek ételkülönlegességeihez. A jordán sivatag 
homokjával feltöltött St. George’s Bay keskeny, lassan mélyülő 
homokos strandjától pár lépésre található Málta legnagyobb 
kaszinója, a Dragonara Casino. Transzferidő: kb. 50 perc.

St. Paul’s Bay (Qawra, Bugibba, Xemxija)
Málta egyik legfelkapottabb üdülőövezete. Ebben a fejlett 
turistacentrumban a parton szállodák, villák, éttermek és vízi-
sport-centrumok sokasága található. Az 5 kilométer hosszú 
tengerpart Xemxijától Qawráig terjed. St. Paul’s Bay, Szent 
Pál apostolról lett elnevezve, akinek hajója az öböl bejáratánál 
található Il-Czejjer sziklás szigetnél megfeneklett i. e. 60-ban. 
Az utóbbi időben végzett fejlesztések ellenére ez olyan vidék, 
amely megőrizte a korábbi természetes báját. Qawra a térség 
legfiatalabb üdülővárosa. Bugibba igazi lüktető kisváros, St.
Paul’s Bay leglátogatottabb üdülőhelye, számtalan szórakozási 
és vásárlási lehetőséggel. Központjában éttermek, szórakozó-
helyek, bárok, üzletek sokasága található. Bugibba régi város-
része nagyon hangulatos, régi homokkőből épített gyönyö-
rű épületek fedezhetők fel itt. A lapos, sziklás tengerpartokról 
Qawrán a nyílt tengerre, míg Bugibbán a St. Paul’s szigetekre 
nyílik kilátás. A sziklalapokon sok helyen nyugágy és nap-
ernyő bérlésére van lehetőség, illetve vízi sportolási eszközök 
széles választéka várja a strandolni vágyókat. A lapos, sziklás 
tengerparti részről korlát vagy lépcső segítségével lehet a 
kristálytiszta tengerbe merülni. A tenger itt rögtön mély, ideális a 
búvárkodásra is, elsősorban a jól úszóknak javasolt. Számtalan 
buszjárat érinti St. Paul’s Bay üdülőhelyeit, ezért könnyedén, 
tömegközlekedéssel is bárhová eljuthatunk. 
Transzferidő: kb. 1 óra 10 perc.

Mellieha Bay
Mellieha Bay a legnagyobb és legnépszerűbb homokos 
tengerparttal büszkélkedhet Máltán. Minden áramlattól mentes, 
lassan mélyülő homokos tengerpartja biztonságos és nyugodt 
strandolást ígér felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt. A 
háttérben található, dombtetőre épült Mellieha történelmi vá-
roskában számtalan étterem, kávézó, üzlet mellett gyönyörű 
épületek és egy XVIII. századi templom található.  
A homokos tengerparton üzletek, éttermek várják a strandolni 
vágyókat. A hely ideális a vízi sportolásra is, a szörftől a baná-
nig mindenféle szórakoztató vízi eszköz bérelhető. A homokos 
part elég széles, hogy ne legyen zsúfolt (kivéve a hétvégeket). 
Egy igazi családi üdülőhely, éjszakai szórakozásra a szállá-
sokon, a városközpontban, illetve a parton található egy-két 
bárban nyílhat lehetőség. Transzferidő: kb. 1 óra 30 perc.

Marfa – Cirkewwa
A sziget északnyugati részén található Marfa félsziget a nagy-
városból kiszakadni vágyó és pihenésre áhítozók ideális üdülő-
helye. Az itt található Madonna-szobor és kápolna mellől csoda-
szép kilátás nyílik Gozóra és Comino szigetecskére. Nagyrészt 
sziklás tengerparti részek között csodálatos kis romantikus, 
homokos strandokat is fellelhetünk. Az itt található szállodáktól 
menetrendszerűen közlekedő kis hajókkal átutazhatunk Comi-
nóra, Málta legkisebb szigetére. A mozgalmasabb éjszakai élet 
kedvelőinek Mellieha városkát ajánljuk felkeresni, mely mind-
össze 5 km távolságra van. Transzferidő: kb.1 óra 30 perc.
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FAKULTATÍV PROGRAMOK

A programok idegenvezetéssel
(szükséges minimális magyar jelentkező hiányában más, 
nem magyar nyelvű idegenvezetéssel is indulhatnak).
Részletekről érdeklődjön máltai idegenvezetőnknél.

Valletta – A lovagok városa 
A félnapos kirándulásunk során először a felső Barakka kertet 
tekintjük meg, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a Grand Har-
bourra, ezután kellemes sétát teszünk a Szent János – Társ 
Katedrálishoz, ahol a katedrális legdrágább kincsét, Caravag-
gio festményét (melyen Szent János lefejezése látható) te-
kintjük meg. Végezetül a Nagymesterek Palotájába pillantunk 
be, mely ma elnöki rezidencia, a képviselőház székhelye és 
egyben Valletta legnagyobb becsben tartott palotája. A prog-
ram hétfőnként indul. 
Részvételi díj: 7700 Ft/felnőtt, 4800 Ft/gyermek (2–12 év). 

Máltai szigettúra 
Egész napos programunk első állomása Mosta, ahol megte-
kintjük a híres Dómot, mely Európában a 3. legnagyobb feszí-
tett kupolával rendelkezik. A kézművesiparáról híres Ta’ Qali 
a következő állomásunk, ahol eredeti máltai kézműves termé-
kek vásárlására nyílik alkalom. A városi árakhoz képest jóval 
kedvezőbben vásárolhatunk különböző üveg, ezüst, cserép 
stb. termékeket. Továbbutazva látogatást teszünk Málta régi 
fővárosába, Mdinában, melyet a helyiek csak „csendes város-
nak” neveznek. A városban megpillantva Mdina erődítményét 
a IX. századba repülünk vissza. Pillanatok alatt a múltban 
érezzük magunkat, a középkor szele csap meg bennünket a 
szűk, árnyékos utcákon. Megtekintjük a Szent Pál katedrálist 
és majd kiérve a várfalhoz csodálatos panoráma tárul elénk. 
Mdina után Rabatba (arabul: elővárost jelent) sétálunk, ahol 
megtekintjük a Szent Pál barlangot. Az ebéd elfogyasztása 
után (a program ára tartalmazza) következő megállónk a 
Dingli szikla, ahonnan csodálatos panoráma nyílik a tengerre. 
A program keddi és pénteki napokon indul. 
Részvételi díj: 12 600 Ft/felnőtt, 8300 Ft/gyermek (2–12 év). 

Blue Grotto (Kék barlang) és Marsaxlokk 
A félnapos program során Wied iz-Zurrieq városka érintésével 
érkezünk meg a festői szépségű Blue Grottóhoz, ahol hajóra 
szállva megcsodáljuk az izgalmas és színes barlanghasadé-
kokat (motorcsónakjegy nincs az árban, helyszínen fizetendő,
kb. 9 euró/fő). Ezután elutazunk a sziget legdélebbi pontján 
fekvő Marsaxlokkba, Málta egyik leghangulatosabb halász-
falujába. Itt találjuk a képeslapokból ismert, élénk színekkel 
tarkított tipikus máltai csónakokat, a luzzukat. A program csü-
törtökönként indul. 
Részvételi díj: 5200 Ft/felnőtt, 3300 Ft/gyermek (2–12 év).

Gozói szigettúra 
Reggeli a szállodában. Transzfer Cirkewwára, ahol kompra 
szállva áthajózunk Gozóra. Gozó, Calypso szigete. A legenda 
szerint az a hely, ahol Calypso elbűvölte Odüsszeuszt és hét 
évig révületben tartotta. Az út során ellátogatunk Xhagrába, 
ahol a megalitikus Ggantija templomegyüttesét látogatjuk 
meg. A helyi emberek úgy tartják, hogy egy hatalmas isten-
asszony építette a templomot egyetlen éjszaka alatt. A szige-
teken ez a legősibb építmény, több mint hétezer éves 

múltra tekint vissza. Továbbutazunk a sziget délnyugati részé-
re, Dwejrára, itt találjuk a képeslapokról ismert „kék ablakot”, 
ami Azure Window néven ismert. (Innen gyönyörű kilátás nyí-
lik a tengerre.) Itt szabadidőt biztosítunk fényképezésre, illetve 
igény szerint motoros csónakok segítségével akár ki is hajóz-
hatunk a tengerre (az ár nem tartalmazza). Ebédet követően 
(a program ára tartalmazza) Victoriába utazunk, ami a sziget 
fővárosa, itt megtekintjuk a katedrálist és az erődítményt. Vic-
toriában szabadidőt biztosítunk vásárlásra is, végül Mgarron 
keresztül érkezünk vissza a Máltára. A részvételi díj az ebéd 
árát is tartalmazza. A program csütörtökönként indul.
Részvételi díj: 12 900 Ft/felnőtt, 9500 Ft/gyermek (2–12 év). 

Szicília – Etna – Taormina 
Kb. reggel 7-kor indulunk egy szupermodern katamaránnal 
Szicíliába. A hajó mintegy másfél óra alatt teszi meg a kilenc-
ven kilométeres utat Szicíliáig (időjárástól függ). Érkezéskor 
Pozzalo kikötőjében már egy légkondicionált autóbusz vár 
minket. A kirándulás során átutazunk Európa második és 
harmadik legnagyobb hídján, valamint a barokk városon, Mo-
dicán. A túra során megállás Illbeinél, ahol csodálatos fotókat 
készíthetünk, és ahonnan káprázatos kilátás nyílik a festői kis 
falvakra. Ezután továbbutazás az Etnához, végeláthatatlan 
narancs- és citromligetek mellett, ahol a Sylvester-krátert néz-
zük meg. Itt lehetőségünk van ebédelni és ajándékokat vásá-
rolni. Kora délután kirándulás Taorminába, az „antik városba”, 
ahol szabadidőt biztosítunk a város egyéni felfedezéséhez (itt 
érdemes megtekinteni a görög-római színházat). Késő délután 
utazás a kikötőbe, majd visszautazás hajóval Máltára.
Részvételi díj: 28 000 Ft/felnőtt, 18 000 Ft/gyermek (2–12 év).

www.budavartours.hu



Málta / Fakultatív programok 80

Málta

Programok idegenvezetés nélkül, angol nyelvű kísérővel!

Hajókirándulás Cominóra és a Blue Lagoon (Kék Lagúna) 
Ideális kirándulás ez az egész napos hajóút, ahol a napunk nagy 
részét Cominó szigeten töltjük, így teljesen kikapcsolódhatunk a  
kristálytiszta tenger és a varázslatos Blue Lagoon látványában. 
Az út során elhaladunk Sliema, St. Julian’s, St. Andrew’s, Salina 
Bay, St. Paul’s Bay és Mellieha Bay partja mentén és érintjük a 
St. Paul’s szigeteket (ahol Szent Pál hajótörést szenvedett i. sz. 
60-ban). Cominónál kikötve lehetőség van a sziget hangulatos 
kis barlangjainak megtekintésére, Speed Boaton (motorcsónak), 
helyszínen foglalható, ára kb. 10 euró/fő. Hideg büféasztal (sült 
marhahús, sült füstölt sonka, tonhalsaláta, egyéb saláták, friss 
gyümölcs, máltai kenyér, narancslé, helyi bor fogyasztása az ár-
ban) várja „megfáradt” utasainkat a fedélzeten, melyet a „bárka 
személyzete” szolgál fel. Délután visszahajózunk Sliema kikötője 
felé, melyet a késő délutáni órákban érünk el. Az ár tartalmazza  
a kikötői transzfert (oda-vissza) is. 
Részvételi díj: 8500 Ft/felnőtt, 4900 Ft/gyermek (2–12 év).
 
Egész napos hajóút Málta és Cominó körül 
Reggel kb. 9.30 órakor hagyjuk el Sliema kikötőjét és délkelet 
felé hajózva először érintjük Vallettát – Málta fővárosát – és a 
Grand Harbour bejáratát. Tovább hajózva elhaladunk Marsacala 
Bay, St. Thomas Bay, Marsaxlokk öble mellett, mely a sziget leg-
nagyobb halászfalva. Majd elérjük a a Blue Grottót (Kék Barlang), 
ahol megcsodáljuk az izgalmas és színes barlanghasadékokat. 
Captain Morgan bárkájával északnyugat felé haladunk tovább a 
Filfa sziget és az impozáns Digli-sziklák mellett. Délfelé fordulva 
érintjük Málta legkedveltebb homokos tengerpartjait. A különle-
ges látnivalók közé tartozik Anchor Bay, itt találjuk a mesebeli  
„Popeye Falvát”, mely a Popeye című film forgatási helyszínéül
szolgált. Ezt követően áthajózunk Cominó szigetére, ahol lehor-
gonyozunk a híres Blue Lagoon kristálytiszta vízében. Fakultatív 
program: Cominó hangulatos kis barlangjainak megtekintése, 
az utat Speed Boaton (motorcsónak) tesszük meg, helyszínen 
foglalható, kb. 10 euró/fő. Hideg büféasztal (sült marhahús, sült 
füstölt sonka, tonhalsaláta, egyéb saláták, friss gyümölcs, máltai 
kenyér, helyi bor fogyasztása az árban) várja „megfáradt” uta-
sainkat a fedélzeten, melyet a „bárka személyzete” szolgál fel. A 
délután hátralevő részét napozással és fürdéssel töltjük el, vagy 
partra is szállhatunk, hogy bebarangoljuk a szigetet. Visszaúton 
Mellieha Bay, St Paul’s Bay érintésével érkezünk vissza Sliemá-
ba. Az ár tartalmazza a kikötői transzfert (oda-vissza) is.
Részvételi díj: 10 400 Ft/felnőtt, 6800 Ft/gyermek (2–12 év). 

Fernandes hajóút (Gozó, Cominó, Kék Lagúna) 
A Fernandes egy gyönyörű, 26,5 méter hosszú L.O.A. schooner 
– török vitorlás gyönyörű fedélzettel. A hajóval Sliema kikötőjéből 
kora délelőtt indulunk és északnyugat felé, Gozó irányába. Út-
közben szép látványt nyújt a partvidék, a sziklák, a barlanghasa-
dékok és a keskeny öblök. Dél körül vetünk horgonyt Gozó egyik 
eldugott öblében. Ebédig úszással, napozással, búvárkodással 
és pihenéssel tölthetjük az időt. Búvárszemüvegek és pipák 
ingyenesen vehetők igénybe a fedélzeten. Teljes felszereltségű 
bár, édesvizű zuhanyzó és toalett szintén található a hajón. A fe-
délzeten elfogyasztott ebéd (sült marhahús, sült hal, sült sonka, 
tonhalsaláta, egyéb saláták, friss gyümölcs, máltai kenyér, helyi 
bor vagy ásványvíz fogyasztása az árban) után továbbhajózunk 
Cominó felé, ahol a gyönyörű Blue Lagoonnál (Kék Lagúna) 
kötünk ki. A délután hátralevő részét a varázslatosan gyönyörű, 
kristálytiszta tengerben fürödve tölthetjük el. Mielőtt elhagyjuk 
Cominót, a személyzet friss gyümölccsel kínálja meg Önöket. 
Sliema kikötőjét késő délután érjük el. Az ár tartalmazza a kikötői 
transzfert (oda-vissza) is. 
Részvételi díj: 13 500 Ft/felnőtt, 7800 Ft/gyermek (2–12 év). 

Festa falu 
Megismerni egy országot csak a szokásain keresztül lehet. Erre 
ez a program nyújt kiváló lehetőséget. Az este során a város 
ünnepi ruhába öltözik, az utcán van a város apraja, nagyja, és 
a helyi fúvós zenekar színesíti az est hangulatát (minden héten 
más-más város). Vásárosok kínálják édességeiket, finomsá-
gaikat, és mindent, ami hasznos, illetve haszontalan egy búcsú 
hangulatához. Az est fénypontja a tűzijáték. A program ára 
a transzfert tartalmazza és az éjszakai órákban ér véget.  
A program szombatonként indul és főszezoni utasaink ajándék-
ba kapják. 

Hagyományos kikötői hajókázás 
Szálljon hajóra és tapasztalja meg saját szemével Málta élő tör-
ténelmét! Sliemai kikötőből indulva a hajóúton körbejárjuk Valletta 
két oldalán elhelyezkedő két természetes kikötőt, Marsamxet-
tet és a Grand Harbourt, azaz a Nagy Kikötőt. A program ára a 
transzfert nem tartalmazza (szállás – kikötő – szállás). A progra-
mot utasaink ajándékba kapják azokban az időszakokban, amikor 
a Festa-program nem indul. Transzfer igényelhető 4500 Ft/fő áron 
(min. 2 fő). A program naponta de.10 és du. 3 óra között több 
időpontban indul.

1565 – Történelmi zenés vacsoraest (www.malta1565.com)
Fantasztikus vacsoraesten megtekinthetjük a máltai történe-
lem legemlékezetesebb évének a színpadra írt történéseit. 
Kitűnő táncosok és énekesek, korhű ruházat, látványos zenés 
(hang- és fényhatásokban gazdag) produkció. Az előadás köz-
ben máltai ételeket szolgálnak fel. A részvételi díj a vacsoránál 
felszolgált italok árát is tartalmazza.
Részvételi díj: 12 800 Ft/felnőtt.

Nem szereti a nagy csoportokat? Igény esetén egyedi kirán-
dulások is igényelhetőek minimum 2, maximum 3 fő részére, 
magyar nyelvű idegenvezetéssel. A részletekkel kapcsolatosan 
érdeklődjön a 00-356-7979-1728-as telefonszámon (magyarul 
beszélnek).
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EF International 
School of English
   Málta – St. Julian’s

Modern EF iskolánk St Julian’s központjában található, ahol 
tökéletesen keverednek az angol gyarmatosítók emlékei a 
mediterrán hangulattal. 

A történelmi és egyben modern Málta
Tanuljon angolul a napfényes, mediterrán Máltán! Ennek a büszke, 
független szigetállamnak a két hivatalos nyelve közül az egyik az 
angol. Máltán felfedezhetőek az angol gyarmatosítás bizonyítékai: a 
piros telefonfülkék, pubok, bárok. Keresse fel a neolitikus templomo-
kat, a Hagar Qim romjait, vagy ismerje meg Mdina csendes városát. 
Ezen a gyönyörű kis szigeten felfedezhet barlangokat és hódolhat a 
vízi sportoknak, mint például a búvárkodásnak. Este látogasson el 
Paceville hires klubjaiba és táncolja át az éjszakát! Azt biztos, hogy 
ezen a szigeten senki nem fog unatkozni!

EF iskola a tengerparton
A világos, modern épület néhány méterre fekszik a tengerparttól, 
a sziget legnagyobb mozijától, a bowling klubtól és a Bay Street 
bevásárlóközponttól is. A nyelvórákat légkondícionált tantermek-
ben tartjuk. Alacsony létszámú csoportjaink (max. 17 fő) lehetővé 
teszik, hogy minden egyes órán megkülönböztetett figyelemben
részesítsük diákjainkat. Délutánonként lazítson napos teraszunkon, 
vagy töltse szabadidejét az iskolától pár lépésnyire található az EF 
magánstrandján, melybe a belépés ingyenes. A nyelvtanulás még 
sosem volt ilyen pihentető!

Ünnepnapok
Hivatalos ünnep és munkaszüneti napokon az oktatás szünetel és 
az akkor elmulasztott órák bepótlására nincs lehetőség. (augusztus 
15, szeptember 8) 

Elhelyezés vendéglátó családnál
Tanuljon és éljen együtt egy angol nyelvű máltai családdal. A napi 
kapcsolat, a beszélgetések a családdal gazdagítják ismereteit a helyi 
kultúráról és szokásokról. Ezáltal könnyebben megjegyezhet kifeje-
zéseket és akcentusa sokkal hamarabb elhalványul. Az elhelyezés 
olyan helyen, helységben található ahonnan a tanfolyam helyszíne a 
helyben szokásos közlekedési eszközökkel legfeljebb 60 percen be-
lül elérhető. Számolni kell azzal, hogy a máltai szokások és életkörül-
mények az otthon megszokottaktól eltérő színvonalúak is lehetnek. A 
vendéglátó család címét az elutazás előtt 1 héttel tudjuk megadni.

EF INTENZÍV / ÜZLETI TANFOLYAM 
Tanórák: 32 tanóra hetente, hétfőtől péntekig. Tanóra 40 perces.
Szint: Minden szinten, kezdőtől a felsőfokú szintig.
Leírás: Az intenzív tanfolyamot azoknak a tanulóknak ajánljuk, akik-
nek szakmai vagy egyéb okokból minél hamarabb el kell sajátítaniuk 
egy idegen nyelvet. A színvonalas, sokoldalú tanterv által
olyan írás- és szóbeli készségekre tesz szert a lehető legrövidebb 
idő alatt, amelyeket később nagy biztonsággal tud majd használni. 

EF ÁLTALÁNOS TANFOLYAM 
Tanórák: 26 tanóra hetente, hétfőtől péntekig. Tanóra 40 perces.
Szint: Minden szinten, kezdőtől a felsőfokú szintig.
Leírás: Az általános tanfolyam célja, hogy Ön biztonsággal használ-
ja az idegen nyelvet a mindennapi életben. A sokrétű ismeretanya-
got közvetítő kurzus előterében a mindennapos kommunikáció áll. 

EF NYÁRI TANFOLYAM
Nyelvtanfolyam és nyaralás harmonikus ötvözete
Tanórák: 20 tanóra hetente, hétfőtől péntekig. Tanóra 40 perces.
Kezdési időpontok: június 16., 23., 30., július 7., 14., 21., 28.,
augusztus 4., 11., 18., 25.
Szint: Minden szinten, kezdőtől a felsőfokú szintig.
Leírás: Kösse össze nyelvtanfolyamát egy nyaralással! A heten-
te 20 tanóra oktatás után elegendő szabadideje marad az órákon 
tanultakat a mindennapi életben gyakorolni. Ez a tanfolyam a nyelv 
megértésére és a beszéd fejlesztésére koncentrál. Tanulja meg a 
kommunikáció alapjait, miközben felfedezi a környék nevezetessé-
geit vagy pihen a tengerparton.

A RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:
repülőjegyet,  Budapest–Málta–Budapest útvonalon a  szombati 
charterjáraton. Elhelyezést vendéglátó családnál kétágyas szobá-
ban, hétköznap félpanziót, hétvégén teljes ellátást. 20, 26 vagy 32 
tanóra oktatást hetente. Tankönyveket és angol nyelvtani segédletet 
minden nyelvi szinten. Beiratkozási díjat, szintfelmérő tesztet és idő-
közi bizonyítványokat. EF Bizonyítványt. Ingyenes EF Efekta™ iLab 
hozzáférést jelentkezéstől akár a program vége után 6 hónapig.

A RÉSZVÉTELI DÍJ NEM TARTALMAZZA, KÜLÖN FIZETENDŐ:
repülőtéri illeték 23 000 Ft/fő, sztornóbiztosítás 1%, foglalási díj 
500 Ft/fő. 

KIEGÉSZÍTŐ AJÁNLATAINK
Transzfer (repülőtér–szállás–repülőtér): 8500 Ft/fő.
Egyágyas elhelyezés felára családnál: 7500 Ft/hét.
Szállodai elhelyezés a nyelviskola közelében, pl.: Alexandra Hotel, 
Vivaldi Hotel, Intercontinental Hotel (az alapcsomag ára hetente  
17 400 Ft összeggel csökken + a kiválasztott szálloda szezon sze-
rinti ára). Baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás: Classic kötvény 
470 Ft/nap, Prémium kötvény 570 Ft/nap.

Egyéb tanfolyamokról érdeklődjön a WWW.EF.COM weboldalon.

Utazási időpont: június 14., 21., augusztus 30., szeptember 6., 13., 20.

 Hét Nyári tanfolyam Általános tanfolyam Üzleti / intenzív tanfolyam
 2  239 990      254 990      282 990    
 3  312 990      339 990      374 990    
 4  389 990      422 990      472 990    

Utazási időpont: június 28., július 5., 12., 19., 26., augusztus 2., 9., 16., 23.  

 Hét Nyári tanfolyam Általános tanfolyam Üzleti / intenzív tanfolyam
 2  262 990      278 990      305 990    
 3  348 990      372 990      409 990    
 4  435 990      468 990      518 990    
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Szállás: a csillagtúrák során az Il–Palazzin 4 *-os 
(vagy hasonló) szállodában.
Ellátás: reggeli és három alkalommal ebéd a programban. 
Vacsora felár ellenében.
Utazás: Budapest–Málta–Budapest útvonalon közlekedő 
járattal, kirándulások légkondicionált autóbusszal.
Indulás: az ártáblázatban feltüntetett időpontokban.

1. nap: Budapest–Málta 
Elutazás repülővel Máltára (repülőút kb. 2 óra 10 perc). 
Érkezés után transzfer a szállodába. Szállodai szobák 
elfoglalása. 

2. nap: Hajókirándulás Cominóra, a Kék Lagúnához
Reggeli a szállodában, majd transzfer a kikötőbe. Ideális 
kirándulás ez az egész napos hajóút, ahol a napunk nagy 
részét Cominó szigetén töltjük, így teljesen kikapcsolódha-
tunk a  kristálytiszta tenger és a varázslatos Blue Lagoon 
látványában. Az út során elhaladunk Sliema, St. Julian’s, 
St. Andrew’s, Salina Bay, St. Paul’s Bay és Mellieha Bay 
partja mentén és érintjük a St. Paul’s szigeteket  (ahol 
Szent Pál hajótörést szenvedett i. sz. 60–ban). Cominónál 
kikötve lehetőség van a sziget  hangulatos kis barlang-
jainak megtekintésére, Speed Boaton (motorcsónak), 
helyszínen foglalható ára kb. 10 euró/fő. A program ára 
tartalmazza a fedélzeti ebédet, ami hideg büféasztal (sült 
marhahús, sült füstölt sonka, tonhalsaláta, egyéb salá-
ták, friss gyümölcs, máltai kenyér (italfogyasztás külön 

térítés ellenében), melyet a „bárka személyzete” szolgál 
fel. Délután visszahajózunk Sliema kikötője felé, melyet 
a késő délutáni órákban érünk el. Érkezés után transzfer 
a szállodába, vacsora. Ez a kirándulás egy strandolós, 
pihenős program, ezért magyar idegenvezető nem kíséri a 
csoportot.

3. nap: Gozó, Málta testvérszigete
Reggeli a szállodában. Transzfer Cirkewwára, ahol komp-
ra szállva áthajózunk Gozóra. Gozó, Calypso szigete. A 
legenda szerint az a hely, ahol Calypso elbűvölte Odüsz-
szeuszt és hét évig révületben tartotta. Az út során elláto-
gatunk Xhagrába, ahol Ggantija megalitikus templomegyüt-
tesét látogatjuk meg. A helyi emberek úgy tartják, hogy 
egy hatalmas istenasszony építette a templomot egyetlen 
éjszaka alatt. A szigeteken ez a legősibb építmény, több 
mint hétezer éves múltra tekint vissza. Továbbutazunk a 
sziget délnyugati részére, Dwejrára, itt találjuk képeslapok-
ról ismert „kék ablakot”, ami Azure Window néven ismert. 
(Innen gyönyörű kilátás nyílik a tengerre.) Itt szabadidőt 
biztosítunk fényképezésre, illetve igény szerint motoros 
csónakok segítségével akár ki is hajózhatunk a tengerre 
(az ár nem tartalmazza). Ebédet követően (a program ára 
tartalmazza) Victoriába utazunk, ami a sziget fővárosa, 
itt megtekintjük a Katedrálist és az erődítményt. Victoriá-
ban szabadidőt biztosítunk vásárlásra is, végül Mgarron 
keresztül érkezünk vissza a szállodába. A nap hátralevő 
részén szabad program, vacsora a szállodában.

www.budavartours.hu

Történelem előtti templomok, a legérdekesebb városok és minden más, amit Máltán látni kell...

Máltai körút
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Körutazás

4. nap: Málta történelmi városai: Mdina / Rabat / Mosta 
Reggeli a szállodában. Egész napos programunk első 
állomása Mosta, ahol megtekintjük a híres Dómot, mely 
Európában a 3. legnagyobb feszített kupolával rendelkezik. 
A kézművesiparáról híres Ta’ Qali a következő állomásunk, 
ahol eredeti máltai kézműves termékek vásárlására nyílik 
alkalom. A városi árakhoz képest jóval kedvezőbben vásá-
rolhatunk különböző üveg-, ezüst-, cserép- stb. termékeket. 
Továbbutazva látogatást teszünk Málta régi fővárosába 
Mdinába, melyet a helyiek csak „csendes városnak” ne-
veznek. A városban megpillantva Mdina erődítményét, a 
IX. századba repülünk vissza. Pillanatok alatt a múltban 
érezzük magunkat, a középkor szele csap meg bennün-
ket a szűk, árnyékos utcákon. Megtekintjük a Szent Pál 
katedrálist és majd kiérve a várfalhoz csodálatos panoráma 
tárul elénk. Mdina után Rabatba (arabul: elővárost jelent) 
sétálunk, ahol megtekintjük a Szent Pál barlangot. Az ebéd 
elfogyasztása után (a program ára tartalmazza) következő 
megállónk a Dingli-szikla, ahonnan csodálatos panoráma 
nyílik a tengerre. A program végén transzfer vissza a szál-
lodába. A nap hátralevő részén szabad program, vacsora a 
szállodában.

5. nap: Valletta, Háromvárosok, kikötői gondolázás és 
Tarxien templomok
Reggeli a szállodában, majd transzfer Vallettába. A város-
nézés során először a felső Barakka kertet tekintjük meg, 
ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a Grand Harbourra, majd 
kellemes séta a Szent János – Társ Katedrálishoz, ahol 
a katedrális legdrágább kincsét, Caravaggio festményét 
(melyen Szent János lefejezése látható) tekintjük meg. 
Végezetül a Nagymesterek Palotájába pillantunk be, mely 
ma elnöki rezidencia, a képviselőház székhelye és egyben 
Valletta legnagyobb becsben tartott palotája. Ezt köve-
tően szabad időt biztosítunk egyéni sétára és vásárlásra 
és étkezésre az erődítmény falai között. Kora délután több 
száz éves épületek árnyékában, hangulatos kis utcákon 
keresztül lesétálunk a történelmi Háromvárosokba, ahol a 
velencei gondolákhoz hasonló kishajókra (dghajsa) szállva 
körbecsónakázzuk a kikötőt (motoros, kb. 30 perc). A ha-
jókázást követően elutazunk Tarxienbe, ahol megtekintjük 
a híres „Történelem előtti templomok” régészeti leleteit. A 
program végén transzfer vissza a szállodába. A nap hátra-
levő részén szabad program, vacsora a szállodában.

6. nap: Blue Grotto és Marsaxlokk
Reggeli a szállodában. A napi programunk során Wied 
iz-Zurrieq városka érintésével érkezünk meg a festői szép-
ségű Blue Grottóhoz (Kék barlang), ahol hajóra szállva 
megcsodáljuk az izgalmas és színes barlanghasadékokat 
(motorcsónakjegy nincs az árban, kb. 9 euró/fő). Ezután 

elutazunk a sziget legdélebbi pontján fekvő halászfaluba, 
Marsaxlokkba. Itt találjuk a képeslapokból ismert, élénk 
színekkel tarkított halászcsónakokat, a luzzukat. Marsax-
lokkban szabadidőt biztosítunk utasainknak. Érdemes 
körülsétálni a hangulatos halászkikötőt, vásárolni a helyi 
bolhapiacon vagy betérni egy tengerparti cukrászdába. A 
program félnapos, a délután hátralevő részén szabad prog-
ram van.

7. nap: szabadnap
Lehetőség van strandolásra, pihenésre, az elmúlt napok 
fáradalmainak a kipihenésére, illetve a sziget egyéni fel-
fedezésére. 

8. nap: Málta–Budapest
Transzfer a repülőtérre, majd elutazás Máltáról.

Csomagárak személyenként tartalmazzák:
– oda-vissza  repülőjegyeket,
– 7 éjszaka szállást 2-3 ágyas szobákban,
– reggelis ellátást és 3 alkalommal ebédet 
(az italfogyasztás külön térítés ellenében),
– a feltüntetett programokat és a programok alatti 
idegenvezetést,
– transzfereket.

Csomagárak nem tartalmazza:
– reptéri illeték 23 000 Ft/fő,
– 1% útlemondási biztosítás, 
– foglalási díj 500 Ft/fő,
– utas baleset-, betegség- és poggyászbiztosítást.

A program legalább 18 fő jelentkezés esetén indul el.  
A programok sorrendje, illetve tartalma felcserélődhet vagy 
megváltozhat (időjárás, eltérő utazási nap stb.).

www.budavartours.hu

Árak Ft/fő/hét repülővel                                      Ellátás                  A                        B            C

                        Július 5.        –            Szept. 13., Október 11.

Árak Ft/fő/hét 4* Ellátás                                   Május 9.                       Június 14.                  Szeptember 27.                  Október 17.                         Félp. felár
Kétágyas reggeli 129 990 134 990  134 990  129 990  17 990
Egyágyas reggeli 149 990 154 990  154 990  149 990  17 990
3. felnőtt pótágyon reggeli 124 990 129 990  129 990  124 990  17 990
1. gyermek pótágyon (2–12 év) reggeli  94 990   99 990    99 990    94 990    8 990
A gyermekár két felnőttel és egy gyermek 1 szobában történő elhelyezésekor érvényes. 
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Általános információk: Utazás Budapest–Málta és Málta–Bu-
dapest útvonalon közlekedő repülőjáratokon, a Budavár Tours 
által bérelt helyeken (kedd–péntek: Air Malta, szombat: Travel 
Service). Az ártáblázatokban található részvételi díj a repülő-
jegyet, a szállásköltséget és a megjelölt ellátás már tartalmazza. 
Hosszabbítási lehetőségek: hosszabbítási igény esetén az utazás 
részvételi díja az indulási időpont szerinti ártáblázatba eső 1 hét 
csomagára és a 2. hétre eső aktuális szezon csomagárának ösz-
szege, a további hét kedvezménnyel csökkentve (2 hetes repülő-
jegy-felárat is magában foglalja). Fedélzeti ellátás a repülőút alatt: 
szendvics. ital. Telepített magyar nyelvű képviselő Máltán van. 

A részvételi díjon felül kötelezően fizetendő: repülőtéri 
illeték 23 000 Ft/fő, transzfer 5000 Ft/fő (min. 2 fő), Gozóra 
13 000 Ft/fő (min. 2 fő), esetleges fakultatív programok díja, a 
betegség-, baleset-, poggyászbiztosítás (különböző választha-
tó díjszabásban), sztornóbiztosítás 1% és a foglalási díj 500 
Ft/fő. A repülőtéri illeték összege az adó, illeték, valamint a 
szolgáltatóval kötött szerződésben szereplő deviza forintár-
folyamának időközi változása miatt változhat. 

Gyermekkedvezmények: 0–2 éves korig a gyermek rész-
vételi díja mindössze 10 000 Ft/fő (illeték, transzfer, szállás 
díjmentesen). Két felnőttel egy szobában elhelyezett első és 
második gyermek részvételi díját az adott szálloda árlistája 
tartalmazza.

   Április          Május                 Június                                   Július                                           Augusztus                                    Szeptember                      Október   
4    11    18    25       2   9   16   23     30    6     13    14    17    20    21    24      27   28     1   4  5  8      11    12    15    18    19     22     25     26   29      1    2    5    8    9    12   15    16    19    22    23    26    29   30      2   5   6   9   12   13      16    19    20    23    26    27      3   10   17   24
               A                  B               C                      D                                                           E                                                         F                       G                    H   
            54 990 Ft/fő                          59 990 Ft/fő                                                                                      54 990 Ft/fő

Szezontáblázat,  indulási napok és csak repülőjegyárak, 1–2 hetes utazásokra Budapest–Málta–Budapest útvonalon. 

Hónap              Átlagos nappali ºC        Tengervíz hőmérséklete ºC      Napsütéses órák száma 
Április 20 16 8
Május 25 18 10
Június 28 21 11
Július 31 24 12
Augusztus 32 26 11
Szeptember 29 25 9
Október 26 23 7

Indulási napok és csak repülőjegy árak 11/12 éjszakás utazásokra, Budapest–Málta–Budapest
           Június                                Július                   Augusztus Szeptember 
6          17          27          8          18          29            8          19          29           9         19         30
54 990 Ft/fő                                                    59 990 Ft/fő                 54 990 Ft/fő

Máltai üdülés
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Luna Holiday Complex 
Apartmanhotel *** 
Kedvelt szálláshely családoknak, illetve a homokos 
tengerpartot kereső utasainknak. 

Fekvése: az utasaink körében évek óta nagy népszerűségnek 
örvendő apartmanhotel ideális helyen, Málta legnépszerűbb, 
lassan mélyülő homokos strandjától kétszázötven méterre, a 
városközponttól egy kilométerre található. Közelében kisven-
déglők, bárok és buszmegálló található. 

Standard apartman: minden szoba egyszerűen berendezett, 
stúdió jellegű konyhával, hűtőgéppel, fürdőszobával, balkon-
nal, ventilátorral és széffel rendelkezik. A város fele néző szo-
bák az út közelsége miatt zajosabbak.

Szuperior apartman: minden szoba modern bútorzattal, stúdió 
jellegű konyhával, hűtőgéppel, légkondicionálóval, fürdőszobával, 
balkonnal, tv-vel, telefonnal, ventilátorral és széffel rendelkezik.

Szolgáltatások: étterem, bár, kávézó, medencebár, lift, huszon-
négy órás recepció, szobaszerviz, minimarket, internetsarok.

Sport és szórakozás: két medence, napozóterasz nyugágyak-
kal és napernyőkkel, búvárklub, játékterem, egyszerűen fel-
szerelt fitneszszoba. A nyári időszakban a földszinti medencénél 
hetente többször esti zenés programok, karaoke, filmvetítés stb.

Ellátás: önellátás. Igény esetén reggeli, vagy félpanzió (konti-
nentális reggeli és menüválasztásos vacsora) foglalható.

Gyermekkedvezmény: 2–11 éves kor között a reggeli vagy 
félpanziós felárból, az árlista szerint.

Telefonszám: 00-356-21-521-645

www.budavartours.hu

Árak Ft/fő/hét repülővel Ellátás A B C D E F G H Tov. hét kedvezmény

Standard 2 fős  önellátás 79 990 80 990 80 990 81 990 82 990 81 990 80 990 79 990 45 000
Standard 3 fős önellátás 69 990 70 990 71 990 71 990 72 990 71 990 71 990 69 990 45 000
Szuperior 2 fős önellátás 88 990 89 990 90 990 91 990 92 990 91 990 90 990 88 990 45 000
Szuperior 3 fős önellátás 76 990 77 990 78 990 79 990 80 990 79 990 78 990 76 990 45 000
Reggeli felár: 7990 Ft/felnőtt/hét és 3990 Ft/gyermek/hét. Félpanziós felár: 24 990 Ft/felnőtt/hét és 12 990 Ft/gyermek/hét. 

Árak Ft/fő repülővel 
  

Ellátás
                                                   11 nap / 10 éjszaka                  12 nap / 11 éjszaka

  VI . 17. VII. 8. VII. 29. VIII. 19. IX. 9. IX. 30. VI. 6. VI. 27. VII. 18. VIII. 8. VIII. 29.  IX. 19.
Standard 2 fős  önellátás 92 990 96 990 97 990 97 990 96 990 92 990 96 990 98 990 100 990 100 990 100 990 98 990
Standard 3 fős önellátás 78 990 79 990 81 990 81 990 79 990 78 990 80 990 82 990 84 990 84 990 84 990 82 990
Szuperior 2 fős önellátás 107 990 112 990 114 990 114 990 112 990 107 990 114 990 116 990 118 990 118 990 118 990 116 990
Szuperior 3 fős önellátás 88 990 91 990 93 990 93 990 91 990 88 990 92 990 94 990 96 990 96 990 96 990 94 990
Reggeli felár: 11 990 Ft/felnőtt/10 éj és 5990 Ft/gyermek/10 éj. Félpanziós felár: 35 990 Ft/felnőtt/10 éj és 17 990 Ft/gyermek/10 éj. 
Reggeli felár: 12 990 Ft/felnőtt/11 éj és 6990 Ft/gyermek/11 éj. Félpanziós felár: 38 990 Ft/felnőtt/11 éj és 19 990 Ft/gyermek/11 éj. 



Máltai üdülés

Málta / Hotelek / Qawra / White Dolphins Apartmanhotel86

White Dolphins 
Apartmanhotel ***

A White Dolphins Apartmanhotel a sziget egyik legjobb 
minőségű apartmanos elhelyezését biztosítja. 

Fekvése: a St. Pauls Bayben, Qawra üdülőhelyen épült ötven-
szobás, családias hangulatú White Dolhin aparthotel, közvet-
lenül a tengerparti út mellett, a tengerpart közelében található. 
Közelében kisvendéglők, pizzériák, üzletek, minimarketek, 
bárok és buszmegálló is található. 

Szobák: minden szoba praktikusan berendezett, stúdió jellegű, 
felszerelt konyhával, fürdőszobával, ventilátorral, telefonnal, tv-
vel, és széffel (térítés ellenében) rendelkezik. Az egy hálószo-
bás apartmanok, stúdió jellegű konyhából és egy hálószobából 
állnak (max. 4 fő). A földszinti szobák kivételével mindegyik 
szoba erkélyes. Légkondicionálás a helyszínen, térítés ellené-
ben igényelhető (kb.5 euró/nap). A szobák a medence irányába 
vagy a szomszédos épületre néznek.

Szolgáltatások: étterem, bár és internetkávézó, lift, recepció.

Sport és szórakozás: medence és gyermekmedence, napo-
zóterasz nyugágyakkal és napernyőkkel, játékterem. A nyári 
időszakban BBQ és grillestek hetente többször. Strandolási 
lehetőség kb. kétszáz méterre, fizetős strandklubbokban. Málta 
egyik legkedveltebb latinzenés szórakozóhelye, a Fuego, pár 
perc sétányira található.

Ellátás: önellátás. Az étteremben reggeli menük, napközben és 
este helyi és nemzetközi ételek széles választéka rendelhető. 

Gyermekkedvezmény: nincs

Telefonszám: 00-356-21-577-485

www.budavartours.hu

Árak Ft/fő/hét repülővel Ellátás A B C D E F G H Tov. hét kedvezmény

2 fős apartman önellátás 73 990 75 990 76 990 85 990 88 990 81 990 80 990 76 990 45 000
3 fős 1 szobás apartman önellátás 71 990 73 990 74 990 82 990 84 990 79 990 78 990 74 990 45 000
4 fős 1 szobás apartman önellátás 69 990 70 990 71 990 75 990 76 990 72 990 71 990 70 990 45 000

Árak Ft/fő repülővel 
  

Ellátás
                                                   11 nap / 10 éjszaka                  12 nap / 11 éjszaka

  VI . 17. VII. 8. VII. 29. VIII. 19. IX. 9. IX. 30. VI. 6. VI. 27. VII. 18. VIII. 8. VIII. 29.  IX. 19.
2 fős apartman önellátás 88 990 103 990 104 990 104 990 96 990 88 990 91 990 108 990 109 990 109 990 102 990 100 990
3 fős 1 szobás apartman önellátás 85 990 96 990 97 990 97 990 90 990 85 990 89 990 99 990 101 990 101 990 97 990 95 990
4 fős 1 szobás apartman önellátás 79 990 87 990 88 990 88 990 83 990 79 990 81 990 89 990 91 990 91 990 88 990 86 990



Máltai üdülés

Málta / Hotelek / Xemxija Bay / Porto Azzurro Apartmanhotel  87

Porto Azzurro 
Apartmanhotel *** 
Jó minőségű apartmanhotel, a festői halászkikötőjéről 
híres Xemxija üdülőhelyen, rengeteg házon belüli szolgál-
tatással. 

Fekvése: az aparthotel a tengerparttól száz méterre, csendes 
környezetben található. A szálloda közelében éttermek, üzletek 
találhatóak. A szálloda közelében található buszmegállóból 
egyénileg is könnyen megközelíthetjük a sziget bármely pontját.

Szobák: minden szoba kategóriájának megfelelően berende-
zett, légkondicionált, erkéllyel, ventilátorral, fürdőszobával vagy 
zuhanyzóval, tv-vel, telefonnal és széffel (térítés ellenében) 
rendelkezik. Az apartmanokban stúdió jellegű konyha található, 
egyéb felszereltségben a szállodaszobákkal azonos.
  
Szolgáltatások: étterem, bár, medencebár, tv-szoba, lift, mini-
market, internetsarok.

Sport és szórakozás: napozóterasszal, medencével, zuhatag-
gal, gyerekmedence, nyugágyak és napernyők térítésmentes 
használata. Fedett medence, pezsgőfürdő, szauna, fitnesz-
szoba. Gyermekjátszóház és játékterem. A közeli tengerpart 
strandolásra nem alkalmas. Strandolási vagy választékosabb 
szórakozási és vásárlási lehetőség a szomszédos üdülőhelye-
ken, Bugibbán vagy a Mellieha Bayen (3 km).

Étkezés: büfé jellegű reggeli. Az apartmanoknál önellátás. 

Gyermekkedvezmény: csak a hotelszobáknál, két felnőtt és 
egy gyermek egy szobában történő elhelyezése esetén pót-
ágyon, az árlista szerint.

Telefonszám: 00-356-21-585-171

www.budavartours.hu

Kétágyas hotelszoba reggeli 81 990 86 990 87 990 106 990 107 990 94 990 93 990 76 990 45 000
2 fős stúdió önellátás 71 990 72 990 73 990 89 990 94 990 89 990 88 990 72 990 45 000
3 fős stúdió önellátás 68 990 69 990 70 990 80 990 82 990 80 990 79 990 69 990 45 000
4 fős stúdió önellátás 65 990 66 990 67 990 75 990 77 990 75 990 74 990 66 990 45 000
1. gyermek pótágyon (2–12 év)  reggeli 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 45 000

Árak Ft/fő repülővel 
  

Ellátás
                                                   11 nap / 10 éjszaka                  12 nap / 11 éjszaka

  VI . 17. VII. 8. VII. 29. VIII. 19. IX. 9. IX. 30. VI. 6. VI. 27. VII. 18. VIII. 8. VIII. 29.  IX. 19.
Kétágyas hotelszoba reggeli 102 990 134 990 134 990 134 990 111 990 89 990 106 990 130 990 142 990 143 990 124 990 116 990
2 fős stúdió önellátás 83 990 109 990 111 990 113 990 109 990 85 990 87 990 105 990 115 990 119 990 116 990 115 990
3 fős stúdió önellátás 76 990 94 990 96 990 97 990 94 990 79 990 79 990 91 990 98 990 101 990 99 990 98 990
4 fős stúdió önellátás 73 990 86 990 87 990 88 990 86 990 75 990 75 990 85 990 89 990 92 990 90 990 89 990
1. gyermek pótágyon (2–12 év)  reggeli 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990

Árak Ft/fő/hét repülővel Ellátás A B C D E F G H Tov. hét kedvezmény



Máltai üdülés

Málta / Hotelek / Bugibba / Sea View Hotel88

Sea View 
Hotel ***

A homokos tengerparti és városközponti fekvésének és 
kedvező árának köszönhetően nagyon látogatott, a kate-
góriajelzéséhez képest egyszerűbb szálloda.   

Fekvése: Bugibba központjában, a tengerparti út mellett, for-
galmas helyen, éttermek, üzletek és bárok szomszédságában 
épült, 2008 év elején felújított, családias hangulatú, mindössze 
negyvenhét szobás szálloda. A mesterségesen kialakított ho-
mokos strand mindössze ötven méterre található. A szálloda 
közelében található buszmegállóból egyénileg is könnyen 
megközelíthetjük a sziget bármely pontját. 

Szobák: minden szoba egyszerűen berendezett, fürdőszobá-
val, telefonnal, széffel, mennyezeti vagy állóventillátorral és 
erkéllyel rendelkezik. 

Szolgáltatások: recepció, étterem, bár, medencebár (nyáron), 
tv-szoba, lift, játékterem.

Sport és szórakozás: medence, gyermekmedence, napozó-
terasz, napernyők és nyugágyak találhatóak. Nyári időszakban 
hetente rendszeresen esti programok, élőzene, táncest. A kö-
zeli tengerpart vízisport-lehetőségek széles választékát kínálja.

Étkezés: bővített kontinentális reggeli. Igény esetén menü-
vacsora.

Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy vagy két gyermek 
egy szobában történő elhelyezése esetén pótágyon, az árlista 
szerint.

Telefonszám: 00-356-21-573-105

www.budavartours.hu

Árak Ft/fő/hét repülővel Ellátás A B C D E F G H Tov. hét kedvezmény

Kétágyas  reggeli 73 990 74 990 75 990 82 990 88 990 83 990 82 990 80 990 45 000
Kétágyas tengerre néző reggeli 81 990 82 990 83 990 90 990 96 990 91 990 90 990 89 990 45 000
1. gyermek pótágyon (2–12 év) reggeli 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 45 000
2. gyermek pótágyon (2–12 év) reggeli 20% kedv. 20% kedv. 20% kedv. 20% kedv. 20% kedv. 20% kedv. 20% kedv. 20% kedv. 45 000
3. felnőtt pótágyon  reggeli 20% kedv. 20% kedv. 20% kedv. 20% kedv. 20% kedv. 20% kedv. 20% kedv. 20% kedv. 45 000
Félpanziós felár: 9 990 Ft/felnőtt/hét és 9 990 Ft/gyermek/hét. Egyágyas felár: 16 990 Ft/hét.

Árak Ft/fő repülővel 
  

Ellátás
                                                   11 nap / 10 éjszaka                  12 nap / 11 éjszaka

  VI . 17. VII. 8. VII. 29. VIII. 19. IX. 9. IX. 30. VI. 6. VI. 27. VII. 18. VIII. 8. VIII. 29.  IX. 19.
Kétágyas  reggeli 87 990 96 990 104 990 106 990 96 990 87 990 91 990 97 990 103 990 110 990 105 990 102 990
Kétágyas tengerre néző reggeli 98 990 107 990 115 990 116 990 107 990 98 990 103 990 110 990 114 990 124 990 116 990 114 990
1. gyermek pótágyon (2–12 év) reggeli 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990
2. gyermek pótágyon (2–12 év) reggeli 20% kedv. 20% kedv. 20% kedv. 20% kedv. 20% kedv. 20% kedv. 20% kedv. 20% kedv. 20% kedv. 20% kedv. 20% kedv. 20% kedv.
3. felnőtt pótágyon  reggeli 20% kedv. 20% kedv. 20% kedv. 20% kedv. 20% kedv. 20% kedv. 20% kedv. 20% kedv. 20% kedv. 20% kedv. 20% kedv. 20% kedv.
Félpanziós felár: 14 990 Ft/felnőtt/10 éj és 14 990 Ft/gyermek/10 éj. Egyágyas felár: 24 990 Ft/10 éj. Félpanziós felár: 16 990 Ft/felnőtt/11 éj és 16 990 Ft/gyermek/11 éj. 
Egyágyas felár: 27 990 Ft/11 éj.

Árak Ft/fő/hét repülővel Ellátás A B C D E F G H Tov. hét kedvezmény



Máltai üdülés

Málta / Hotelek / Buggiba / San Pawl Hotel 89

San Pawl 
Hotel *** 
A szálloda ideális fekvése, kedvező ára miatt kategóriájá-
ban a leglátogatottabb szállodáink közé tartozik.

Fekvése: százhatvan szobás szálloda, Bugibba központjában, 
forgalmas helyen, éttermek, üzletek és bárok szomszédságá-
ban épült. A sziklás tengerpart és strand hatszáz méterre talál-
ható. A szálloda közelében található buszmegállóból egyénileg 
is könnyen megközelíthetjük a sziget bármely pontját. 

Szobák: minden szoba egyszerűen berendezett, fürdőszobá-
val, tv-vel, telefonnal, ventilátorral rendelkezik. Légkondicioná-
lás térítés ellenében. A szuperior szoba nagyobb alapterületű, 
modernebb, légkondicionált, fürdőszobával, tv-vel, telefonnal, 
ventilátorral és hűtővel rendelkezik. Minden szobához erkély 
vagy balkon tartozik utcai vagy medencére nyíló kilátással.

Szolgáltatások: recepció, étterem, pizzéria, kávézó, bár, 
medencebár, internetsarok, tv-szoba, széfbérlési lehetőség.   
           
Sport és szórakozás: medence, gyermekmedence, napozóte-
rasz, napernyők és nyugágyak, fedett medence (főszezonban 
zárva), pezsgőfürdő és szauna, fitneszszoba, játékterem. Nyári 
időszakban hetente több alkalommal élőzene, táncest. 

Étkezés: büfé jellegű reggeli. Igény esetén büfévacsora.

Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy vagy két gyermek egy 
szobában történő elhelyezése esetén pótágyon, az árlista szerint.

Budavár Tours előfoglalási kedvezmény: április 15-ig törté-
nő megrendelés esetén a medencére néző felár ingyenes.

Telefonszám: 00-356-21-571-369

www.budavartours.hu

Árak Ft/fő/hét repülővel Ellátás A B C D E F G H Tov. hét kedvezmény

Kétágyas  reggeli 74 990 79 990 80 990 89 990 90 990 86 990 85 990 78 990 45 000
Kétágyas szuperior reggeli 85 990 93 990 94 990 107 990 108 990 93 990 92 990 89 990 45 000
1. gyermek pótágyon (2–12 év) reggeli 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 45 000
2. gyermek pótágyon (2–12 év) reggeli 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 45 000
3. felnőtt pótágyon  reggeli 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 45 000
Medencére néző felár 7990 Ft/fő/hét. Félpanziós felár: 16 990 Ft/felnőtt/hét és 8990 Ft/gyermek/hét. Egyágyas felár: 24 990 Ft/hét.

Árak Ft/fő repülővel 
  

Ellátás
                                                   11 nap / 10 éjszaka                  12 nap / 11 éjszaka

  VI . 17. VII. 8. VII. 29. VIII. 19. IX. 9. IX. 30. VI. 6. VI. 27. VII. 18. VIII. 8. VIII. 29.  IX. 19.
Kétágyas  reggeli 94 990 107 990 110 990 110 990 101 990 89 990 98 990 109 990 114 990 114 990 109 990 106 990
Kétágyas szuperior reggeli 112 990 133 990 135 990 135 990 111 990 107 990 119 990 134 990 142 990 142 990 134 990 117 990
1. gyermek pótágyon (2–12 év) reggeli 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990
2. gyermek pótágyon (2–12 év) reggeli 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv.
3. felnőtt pótágyon  reggeli 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv.
Félpanziós felár: 24 990 Ft/felnőtt/10 éj és 12 990 Ft/gyermek/10 éj. Egyágyas felár: 35 990 Ft/10 éj. Félpanziós felár: 26 990 Ft/felnőtt/11 éj és 13 990 Ft/gyermek/11 éj. 
Egyágyas felár: 39 990 Ft/11 éj.



Máltai üdülés

Málta / Hotelek / St. Julians / Alexandra Hotel 90

Alexandra 
Hotel ***

A szállodától pár lépésre található Paceville, Málta mulató-
negyede ahol számos étterem, bár, diszkó várja vendégeit. 

Fekvése: a száznegyvenöt szobás szálloda St. Julians köz-
pontjában fekszik, mégis relative csöndes és nyugodt helyen. 
A sziklás tengerpart a szállodától pár lépésnyire vagy a St. 
George’s Bay (kis homokos strand, érdekessége hogy a homo-
kot Jordániából szállították) körülbelül ötszáz méterre található. 
A Spinola Bay festői környezete és hangulatos éttermei pár 
perc sétányira. A szálloda közelében található buszmegállóból 
egyénileg is könnyen megközelíthetjük a sziget bármely pontját.

Szobák: minden szoba egyszerűen berendezett, légkondi-
cionált, erkélyes vagy balkonos, fürdőszobás, rádióval, tv-vel, 
telefonnal felszerelt. Térítés ellenében hűtőszekrény és széf 
bérelhető.

Szolgáltatások: étterem, bár, pizzéria, kávézó, szobaszerviz, 
konferenciaterem, tv-szoba, internetkávézó, játékterem, autó-
bérlés, mosoda. 

Sport és szórakozás: két édesvizű medence (egy a tetőtera-
szon, ez a hűvösebb időszakban fedett, a másik a földszinten), 
napozóterasz csodás kilátással, napernyők és nyugágyak. 
A nyári időszakban hetente rendszeresen táncestek. A közeli 
tengerpart vízisport-lehetőségek széles választékát kínálja.

Étkezés: büfé jellegű reggeli. Igény esetén büfévacsora. 

Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy vagy két gyermek egy 
szobában történő elhelyezése esetén pótágyon, az árlista szerint.

Telefonszám: 00-356-21-341-151

www.budavartours.hu

Árak Ft/fő/hét repülővel Ellátás A B C D E F G H Tov. hét kedvezmény

Kétágyas  reggeli 78 990 79 990 80 990 87 990 106 990 87 990 86 990 79 990 45 000
1. gyermek pótágyon (2–14 év) reggeli 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 45 000
2. gyermek pótágyon (2–14 év) reggeli 62 990 63 990 64 990 67 990 76 990 66 990 65 990 62 990 45 000
3. felnőtt pótágyon  reggeli 71 990 72 990 73 990 78 990 92 990 79 990 78 990 72 990 45 000
Félpanziós felár: 16 990 Ft/felnőtt/hét és 9990 Ft/gyermek/hét. Egyágyas felár: 24 990 Ft/hét (egyágyas szoba foglalása a D, E szezonokban nem lehetséges).

Árak Ft/fő repülővel 
  

Ellátás
                                                   11 nap / 10 éjszaka                  12 nap / 11 éjszaka

  VI . 17. VII. 8. VII. 29. VIII. 19. IX. 9. IX. 30. VI. 6. VI. 27. VII. 18. VIII. 8. VIII. 29.  IX. 19.
Kétágyas  reggeli 92 990 109 990 134 990 134 990 103 990 92 990 97 990 105 990 138 990 138 990 116 990 107 990
1. gyermek pótágyon (2–14 év) reggeli 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990
2. gyermek pótágyon (2–14 év) reggeli 70 990 79 990 89 990 89 990 76 990 70 990 73 990 77 990 94 990 94 990 83 990 79 990
3. felnőtt pótágyon  reggeli 81 990 94 990 110 990 110 990 89 990 81 990 85 990 90 990 116 990 116 990 100 990 94 990
Félpanziós felár: 24 990 Ft/felnőtt/10 éj és 12 990 Ft/gyermek/10 éj. Félpanziós felár: 26 990 Ft/felnőtt/11 éj és 13 990 Ft/gyermek/11 éj. Egyágyas felár: 35 990 Ft/10 éj, 39 990 Ft/11 éj 
(egyágyas szoba foglalása júliusi és augusztusi indulásoknál nem lehetséges).

Árak Ft/fő/hét repülővel Ellátás A B C D E F G H Tov. hét kedvezmény

Kétágyas  reggeli 78 990 79 990 80 990 84 990 96 990 89 990 88 990 79 990 45 000
Kétágyas tengerre néző reggeli 84 990 85 990 86 990 89 990 101 990 95 990 94 990 84 990 45 000
1. gyermek pótágyon (2–16 év) reggeli 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 45 000
2. gyermek pótágyon (2–16 év) reggeli 20% kedv. 20% kedv. 20% kedv. 20% kedv. 20% kedv. 20% kedv. 20% kedv. 20% kedv. 45 000
3-4. felnőtt pótágyon  reggeli 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 45 000
Félpanziós felár: 18 990 Ft/felnőtt/hét és 8990 Ft/gyermek/hét. Egyágyas felár: 22 990 Ft/hét.

Árak Ft/fő repülővel 
  

Ellátás
                                                   11 nap / 10 éjszaka                  12 nap / 11 éjszaka

  VI . 17. VII. 8. VII. 29. VIII. 19. IX. 9. IX. 30. VI. 6. VI. 27. VII. 18. VIII. 8. VIII. 29.  IX. 19.
Kétágyas  reggeli 91 990 98 990 116 990 116 990 107 990 91 990 96 990 101 990 119 990 123 990 115 990 112 990
Kétágyas tengerre néző reggeli 98 990 107 990 124 990 124 990 115 990 98 990 104 990 109 990 127 990 131 990 124 990 121 990
1. gyermek pótágyon (2–16 év) reggeli 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990
2. gyermek pótágyon (2–16 év) reggeli 20% kedv. 20% kedv. 20% kedv. 20% kedv. 20% kedv. 20% kedv. 20% kedv. 20% kedv. 20% kedv. 20% kedv. 20% kedv. 20% kedv.
3-4. felnőtt pótágyon  reggeli 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv.
Félpanziós felár: 27 990 Ft/felnőtt/10 éj és 13 990 Ft/gyermek/10 éj. Egyágyas felár: 42 990 Ft/10 éj. Félpanziós felár: 29 990 Ft/felnőtt/11 éj és 14 990 Ft/gyermek/11 éj. 
Egyágyas felár: 47 990 Ft/11 éj.



Máltai üdülés

Málta / Hotelek / Qawra / Il-Palazzin Hotel  91

Il-Palazzin 
Hotel ****
Kedvező árfekvésű szálloda, kategóriajelzéséhez képest 
egyszerűbb, a csöndre, nyugalomra és kikapcsolódásra 
vágyó vendégeinknek ajánljuk. 

Fekvése: St. Paul’s Bay csendesebb részén fekszik, egy nyu-
godt mellékutcában, száz méterre Qawra tengerparti sétányától 
és a sziklás strandtól ez a hetvenkilenc szobás, hatemeletes, 
jellegzetes máltai szálloda. A közeli buszmegállóból egyénileg 
is könnyen megközelíthetjük a sziget bármely pontját.

Szobák: minden szoba fürdőszobás, hajszárítóval, balkonos 
vagy teraszos, tv-vel, rádióval, és telefonnal felszerelt. Szoba-
széf térítés ellenében. A szobák légkondicionálhatóak (közpon-
ti, szakaszos) és a környező utcákra vagy a tengerre néznek.

Szolgáltatások: étterem, bár, recepció, lift, pénzváltási és 
gépkocsi-kölcsönzési lehetőség.

Sport és szórakozás: medence, napozóterasz, napernyők és 
nyugágyak, fedett medence (nyáron zárva), fitneszszoba és szau-
na (térítés ellenében). 

Étkezés: büfé jellegű bővített kontinentális reggeli és menü-
választásos vacsora (előétel és desszert büfével).

Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy vagy két gyermek 
egy szobában történő elhelyezése esetén pótágyon, az árlista 
szerint, 16 éves korig!

Budavár Tours előfoglalási kedvezmény: április 15-ig történő 
félpanziós megrendelés esetén a tengerre néző felár ingyenes.

Telefonszám: 00-356-21-585-244

www.budavartours.hu

Árak Ft/fő/hét repülővel Ellátás A B C D E F G H Tov. hét kedvezmény

Kétágyas  reggeli 78 990 79 990 80 990 87 990 106 990 87 990 86 990 79 990 45 000
1. gyermek pótágyon (2–14 év) reggeli 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 45 000
2. gyermek pótágyon (2–14 év) reggeli 62 990 63 990 64 990 67 990 76 990 66 990 65 990 62 990 45 000
3. felnőtt pótágyon  reggeli 71 990 72 990 73 990 78 990 92 990 79 990 78 990 72 990 45 000
Félpanziós felár: 16 990 Ft/felnőtt/hét és 9990 Ft/gyermek/hét. Egyágyas felár: 24 990 Ft/hét (egyágyas szoba foglalása a D, E szezonokban nem lehetséges).

Árak Ft/fő repülővel 
  

Ellátás
                                                   11 nap / 10 éjszaka                  12 nap / 11 éjszaka

  VI . 17. VII. 8. VII. 29. VIII. 19. IX. 9. IX. 30. VI. 6. VI. 27. VII. 18. VIII. 8. VIII. 29.  IX. 19.
Kétágyas  reggeli 92 990 109 990 134 990 134 990 103 990 92 990 97 990 105 990 138 990 138 990 116 990 107 990
1. gyermek pótágyon (2–14 év) reggeli 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990
2. gyermek pótágyon (2–14 év) reggeli 70 990 79 990 89 990 89 990 76 990 70 990 73 990 77 990 94 990 94 990 83 990 79 990
3. felnőtt pótágyon  reggeli 81 990 94 990 110 990 110 990 89 990 81 990 85 990 90 990 116 990 116 990 100 990 94 990
Félpanziós felár: 24 990 Ft/felnőtt/10 éj és 12 990 Ft/gyermek/10 éj. Félpanziós felár: 26 990 Ft/felnőtt/11 éj és 13 990 Ft/gyermek/11 éj. Egyágyas felár: 35 990 Ft/10 éj, 39 990 Ft/11 éj 
(egyágyas szoba foglalása júliusi és augusztusi indulásoknál nem lehetséges).

Árak Ft/fő/hét repülővel Ellátás A B C D E F G H Tov. hét kedvezmény

Kétágyas  reggeli 78 990 79 990 80 990 84 990 96 990 89 990 88 990 79 990 45 000
Kétágyas tengerre néző reggeli 84 990 85 990 86 990 89 990 101 990 95 990 94 990 84 990 45 000
1. gyermek pótágyon (2–16 év) reggeli 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 45 000
2. gyermek pótágyon (2–16 év) reggeli 20% kedv. 20% kedv. 20% kedv. 20% kedv. 20% kedv. 20% kedv. 20% kedv. 20% kedv. 45 000
3-4. felnőtt pótágyon  reggeli 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 45 000
Félpanziós felár: 18 990 Ft/felnőtt/hét és 8990 Ft/gyermek/hét. Egyágyas felár: 22 990 Ft/hét.

Árak Ft/fő repülővel 
  

Ellátás
                                                   11 nap / 10 éjszaka                  12 nap / 11 éjszaka

  VI . 17. VII. 8. VII. 29. VIII. 19. IX. 9. IX. 30. VI. 6. VI. 27. VII. 18. VIII. 8. VIII. 29.  IX. 19.
Kétágyas  reggeli 91 990 98 990 116 990 116 990 107 990 91 990 96 990 101 990 119 990 123 990 115 990 112 990
Kétágyas tengerre néző reggeli 98 990 107 990 124 990 124 990 115 990 98 990 104 990 109 990 127 990 131 990 124 990 121 990
1. gyermek pótágyon (2–16 év) reggeli 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990
2. gyermek pótágyon (2–16 év) reggeli 20% kedv. 20% kedv. 20% kedv. 20% kedv. 20% kedv. 20% kedv. 20% kedv. 20% kedv. 20% kedv. 20% kedv. 20% kedv. 20% kedv.
3-4. felnőtt pótágyon  reggeli 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv.
Félpanziós felár: 27 990 Ft/felnőtt/10 éj és 13 990 Ft/gyermek/10 éj. Egyágyas felár: 42 990 Ft/10 éj. Félpanziós felár: 29 990 Ft/felnőtt/11 éj és 14 990 Ft/gyermek/11 éj. 
Egyágyas felár: 47 990 Ft/11 éj.



Máltai üdülés

Málta / Hotelek / Bugibba / The Crown Hotel 92

The Crown 
Hotel ****

www.budavartours.hu

Városközponti, kategóriajelzéséhez képest egyszerűbb, 
kedvező árfekvésű családias szálloda. 

Fekvése: a nyolcvannégy szobás, közkedvelt, ötemeletes 
szálloda, Bugibba közkedvelt szabadidő-központjában épült, a 
parti sétánytól és a sziklás strandtól kb. ötszáz méterre. A szál-
loda közelében található buszmegállóból könnyedén megköze-
líthetjük a sziget bármely pontját. A tengerparti sétány mentén 
üzletek, kávézók, éttermek sokasága található.

Szobák: minden szoba légkondicionált, fürdőszobás vagy 
zuhanyzós (hajszárítóval felszerelt), tv-vel, rádióval, telefonnal 
és minibárral felszerelt. A szobák utca felé vagy a belső udvar, 
folyosó felé nézhetnek.

Szolgáltatások: étterem, bár, medence bár (nyáron), ír söröző 
és étterem, játékterem, tv-szoba, internetkávézó, konferencia-
terem, lift, gyerekfelügyelet, pénzváltás, autóbérlés és széf-
bérlési lehetőség a recepción.

Sport és szórakozás: a szálloda legfelső szintjén úszó-
medence, napozóterasz, kilátással a városra és a tengerre, 
napernyők és nyugágyak, fedett (kisméretű) medence, pezsgő-
fürdő, szauna, fitneszszoba. Nyáron esténként szórakoztató
programok.

Étkezés: büfé jellegű reggeli. Igény esetén büfé jellegű vacsora.

Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy vagy két gyermek egy 
szobában történő elhelyezése esetén pótágyon, az árlista szerint.

Telefonszám: 00-356-21-577-775

Árak Ft/fő/hét repülővel Ellátás A B C D E F G H Tov. hét kedvezmény

Kétágyas  reggeli 89 990 87 990 89 990 106 990 107 990 94 990 93 990 93 990 45 000
1. gyermek pótágyon (2–12 év) reggeli 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 45 000
3. felnőtt pótágyon  reggeli 94 990 89 990 90 990 105 990 106 990 94 990 93 990 92 990 45 000
Félpanziós felár: 17 990 Ft/felnőtt/hét és 8990 Ft/gyermek/hét. Egyágyas felár: 26 990 Ft/hét.

Árak Ft/fő repülővel 
  

Ellátás
                                                   11 nap / 10 éjszaka                  12 nap / 11 éjszaka

  VI . 17. VII. 8. VII. 29. VIII. 19. IX. 9. IX. 30. VI. 6. VI. 27. VII. 18. VIII. 8. VIII. 29.  IX. 19.
Kétágyas  reggeli 99 990 131 990 132 990 132 990 106 990 105 990 105 990 129 990 140 990 140 990 124 990 112 990
1. gyermek pótágyon (2–12 év) reggeli 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990
3. felnőtt pótágyon  reggeli 94 990 115 990 116 990 116 990 100 990 99 990 98 990 113 990 122 990 122 990 109 990 105 990
Félpanziós felár: 25 990 Ft/felnőtt/10 éj és 13 990 Ft/gyermek/10 éj. Egyágyas felár: 38 990 Ft/10 éj. Félpanziós felár: 28 990 Ft/felnőtt/11 éj és 14 990 Ft/gyermek/11 éj. 
Egyágyas felár: 42 990 Ft/11 éj.

Árak Ft/fő/hét repülővel Ellátás A B C D E F G H Tov. hét kedvezmény

Kétágyas  reggeli 85 990 89 990 90 990 98 990 111 990 110 990 109 990 90 990 45 000
Kétágyas tengerre néző reggeli 101 990 106 990 107 990 115 990 127 990 126 990 125 990 107 990 45 000
1. gyermek pótágyon (2–12 év) reggeli 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 45 000
2. gyermek pótágyon (2–12 év) reggeli 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 45 000
3-4. felnőtt pótágyon  reggeli 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 45 000
Félpanziós felár: 14 990 Ft/felnőtt/hét és 7990 Ft/gyermek/hét. All inclusive felár: 52 990 Ft/felnőtt/hét és 26 990 Ft/gyermek/hét. Egyágyas felár: 24 990 Ft/hét.

Árak Ft/fő repülővel 
  

Ellátás
                                                   11 nap / 10 éjszaka                  12 nap / 11 éjszaka

  VI . 17. VII. 8. VII. 29. VIII. 19. IX. 9. IX. 30. VI. 6. VI. 27. VII. 18. VIII. 8. VIII. 29.  IX. 19.
Kétágyas  reggeli 108 990 120 990 137 990 137 990 136 990 110 990 114 990 122 990 138 990 146 990 146 990 145 990
Kétágyas tengerre néző reggeli 128 990 142 990 159 990 159 990 158 990 132 990 139 990 145 990 162 990 170 990 170 990 169 990
1. gyermek pótágyon (2–12 év) reggeli 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990
2. gyermek pótágyon (2–12 év) reggeli 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv.
3-4. felnőtt pótágyon  reggeli 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv.
Félpanziós felár: 21 990 Ft/felnőtt/10 éj és 10 990 Ft/gyermek/10 éj. All inclusive felár: 75 990 Ft/felnőtt/10 éj és 37 990 Ft/gyermek/10 éj. Egyágyas felár: 35 990 Ft/10 éj.   
Félpanziós felár: 23 990 Ft/felnőtt/11 éj és 11 990 Ft/gyermek/11 éj. All inclusive felár: 83 990 Ft/felnőtt/11 éj és 41 990 Ft/gyermek/11 éj. Egyágyas felár: 39 990 Ft/11 éj.



Máltai üdülés

Málta / Hotelek / Qawra / Qawra Palace Hotel  93

Qawra 
Palace Hotel **** 

www.budavartours.hu

Családbarát szálloda, gyönyörű tengerparti strandklubbal.

Fekvése: a háromszázkilencvennégy szobával rendelkező, 
2005-ben felújított, rendkívül népszerű Qawra Palace Hotel 
ideális helyen, a tengerparti út mentén épült, szemben a 
kristálytiszta tengerrel és a Salina öböllel. A szálloda közelében 
található buszmegállóból egyénileg is könnyen megközelíthet-
jük a sziget bármely pontját. A sziklás tengerparton található 
pálmafás privát strandklub közvetlenül a szállodai folyosón 
keresztül elérhető. 

Szobák: minden szoba szépen berendezett, légkondicionált, 
fürdőszobás vagy zuhanyzós (hajszárítóval), tv-vel, rádióval, 
telefonnal és minibárral felszerelt. A szobákhoz balkon vagy te-
rasz tartozik, belső udvari, utcai vagy tengerre néző kilátással.

Szolgáltatások: étterem, pizzéria, kávézó, bár, medencebár, 
ajándéküzletek, fodrász, internetsarok, lift, konferenciaterem.

Sport és szórakozás: nagyméretű medence, gyerekmedence, 
pancsoló, napozóterasz, nyugágyak és napernyők térítés-
mentes használata, fedett medence, szauna, pezsgőfürdő, 
teniszpálya, búvár- és vízisport-központ, minigolf, játékterem, 
kártyaszoba. Különböző nappali és esti animációs programok. 

Étkezés: büfé jellegű reggeli. Igény esetén büfé jellegű vacso-
ra vagy all inclusive: büféreggeli, ebéd és vacsora, korlátlan 
italfogyasztás (helyi italok). 

Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy vagy két gyermek egy 
szobában történő elhelyezése esetén pótágyon, az árlista szerint.

Telefonszám: 00-356-21-580-131

Árak Ft/fő/hét repülővel Ellátás A B C D E F G H Tov. hét kedvezmény

Kétágyas  reggeli 89 990 87 990 89 990 106 990 107 990 94 990 93 990 93 990 45 000
1. gyermek pótágyon (2–12 év) reggeli 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 45 000
3. felnőtt pótágyon  reggeli 94 990 89 990 90 990 105 990 106 990 94 990 93 990 92 990 45 000
Félpanziós felár: 17 990 Ft/felnőtt/hét és 8990 Ft/gyermek/hét. Egyágyas felár: 26 990 Ft/hét.

Árak Ft/fő repülővel 
  

Ellátás
                                                   11 nap / 10 éjszaka                  12 nap / 11 éjszaka

  VI . 17. VII. 8. VII. 29. VIII. 19. IX. 9. IX. 30. VI. 6. VI. 27. VII. 18. VIII. 8. VIII. 29.  IX. 19.
Kétágyas  reggeli 99 990 131 990 132 990 132 990 106 990 105 990 105 990 129 990 140 990 140 990 124 990 112 990
1. gyermek pótágyon (2–12 év) reggeli 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990
3. felnőtt pótágyon  reggeli 94 990 115 990 116 990 116 990 100 990 99 990 98 990 113 990 122 990 122 990 109 990 105 990
Félpanziós felár: 25 990 Ft/felnőtt/10 éj és 13 990 Ft/gyermek/10 éj. Egyágyas felár: 38 990 Ft/10 éj. Félpanziós felár: 28 990 Ft/felnőtt/11 éj és 14 990 Ft/gyermek/11 éj. 
Egyágyas felár: 42 990 Ft/11 éj.

Árak Ft/fő/hét repülővel Ellátás A B C D E F G H Tov. hét kedvezmény

Kétágyas  reggeli 85 990 89 990 90 990 98 990 111 990 110 990 109 990 90 990 45 000
Kétágyas tengerre néző reggeli 101 990 106 990 107 990 115 990 127 990 126 990 125 990 107 990 45 000
1. gyermek pótágyon (2–12 év) reggeli 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 45 000
2. gyermek pótágyon (2–12 év) reggeli 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 45 000
3-4. felnőtt pótágyon  reggeli 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 45 000
Félpanziós felár: 14 990 Ft/felnőtt/hét és 7990 Ft/gyermek/hét. All inclusive felár: 52 990 Ft/felnőtt/hét és 26 990 Ft/gyermek/hét. Egyágyas felár: 24 990 Ft/hét.

Árak Ft/fő repülővel 
  

Ellátás
                                                   11 nap / 10 éjszaka                  12 nap / 11 éjszaka

  VI . 17. VII. 8. VII. 29. VIII. 19. IX. 9. IX. 30. VI. 6. VI. 27. VII. 18. VIII. 8. VIII. 29.  IX. 19.
Kétágyas  reggeli 108 990 120 990 137 990 137 990 136 990 110 990 114 990 122 990 138 990 146 990 146 990 145 990
Kétágyas tengerre néző reggeli 128 990 142 990 159 990 159 990 158 990 132 990 139 990 145 990 162 990 170 990 170 990 169 990
1. gyermek pótágyon (2–12 év) reggeli 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990
2. gyermek pótágyon (2–12 év) reggeli 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv.
3-4. felnőtt pótágyon  reggeli 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv.
Félpanziós felár: 21 990 Ft/felnőtt/10 éj és 10 990 Ft/gyermek/10 éj. All inclusive felár: 75 990 Ft/felnőtt/10 éj és 37 990 Ft/gyermek/10 éj. Egyágyas felár: 35 990 Ft/10 éj.   
Félpanziós felár: 23 990 Ft/felnőtt/11 éj és 11 990 Ft/gyermek/11 éj. All inclusive felár: 83 990 Ft/felnőtt/11 éj és 41 990 Ft/gyermek/11 éj. Egyágyas felár: 39 990 Ft/11 éj.



Máltai üdülés

Málta / Hotelek / St Paul’s Bay / Gillieru Harbour Hotel94

Gillieru Harbour 
Hotel ****

Népszerű szálloda, melynek egy része hajó formájú, festői 
helyen, ideális minden korosztálynak.

Fekvése: különleges építészeti megoldásokkal épült, hetven-
négy szobás, családias hangulatú szálloda, a St. Paul’s Bay 
régi városrészének festői központjában, XVI. században épült 
kápolna szomszédságában, közvetlenül a tengerparton, a ha-
lászkikötő mellett található. A legközelebbi sziklás tengerparti 
strand a szállodától kb. öt perc sétányira fekszik. 

Szobák: minden szoba szépen berendezett, légkondicionált, 
fürdőszobás vagy zuhanyzós (hajszárítóval), tv-vel, rádióval, 
telefonnal és minibárral felszerelt. A szobákhoz balkon vagy 
terasz tartozik, utcai vagy tengerre néző kilátással.

Szolgáltatások: étterem, pizzéria, bár, medence bár, tv-szoba, 
lift, konferenciaterem.

Sport és szórakozás: tetőtéren napozótarasz, tenger-
vizes medence, gyerekmedence, nyugágyak és napernyők 
térítésmentes használata, játékterem. A szálloda környékén 
éttermek, üzletek sokasága található.

Étkezés: büfé jellegű kontinentális reggeli. Igény esetén va-
csora (előétel felszolgált, főétel büféasztalos). 

Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy gyermek egy szobá-
ban történő elhelyezése esetén pótágyon, az árlista szerint.

Telefonszám: 00- 356-21-572-720

www.budavartours.hu

Árak Ft/fő/hét repülővel Ellátás A B C D E F G H Tov. hét kedvezmény

Kétágyas  reggeli 107 990 112 990 113 990 119 990 121 990 120 990 119 990 113 990 45 000
Kétágyas tengerre néző reggeli 116 990 123 990 124 990 130 990 132 990 131 990 130 990 124 990 45 000
1. gyermek pótágyon (2–12 év) reggeli 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 45 000
3. felnőtt pótágyon  reggeli 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 45 000
Félpanziós felár: 16 990 Ft/felnőtt/hét és 8990 Ft/gyermek/hét. Egyágyas felár: 26 990 Ft/hét.

Árak Ft/fő repülővel 
  

Ellátás
                                                   11 nap / 10 éjszaka                  12 nap / 11 éjszaka

  VI . 17. VII. 8. VII. 29. VIII. 19. IX. 9. IX. 30. VI. 6. VI. 27. VII. 18. VIII. 8. VIII. 29.  IX. 19.
Kétágyas  reggeli 138 990 151 990 152 990 152 990 151 990 139 990 143 990 156 990 161 990 162 990 161 990 160 990
Kétágyas tengerre néző reggeli 154 990 167 990 168 990 169 990 167 990 155 990 161 990 174 990 178 990 179 990 178 990 177 990
1. gyermek pótágyon (2–12 év) reggeli 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv.
3. felnőtt pótágyon  reggeli 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv.
Félpanziós felár: 24 990 Ft/felnőtt/10 éj és 12 990 Ft/gyermek/10 éj. Egyágyas felár: 35 990 Ft/10 éj. Félpanziós felár: 26 990 Ft/felnőtt/11 éj és 13 990 Ft/gyermek/11 éj. 
Egyágyas felár: 38 990 Ft/11 éj.

Árak Ft/fő/hét repülővel Ellátás A B C D E F G H Tov. hét kedvezmény

Kétágyas  reggeli 116 990 117 990 118 990 121 990 145 990 144 990 143 990 116 990 45 000
Kétágyas tengerre néző reggeli 134 990 135 990 136 990 139 990 163 990 162 990 161 990 134 990 45 000
Kétágyas szuperior reggeli 152 990 153 990 154 990 157 990 181 990 180 990 179 990 152 990 45 000
1. gyermek pótágyon (2–14 év) reggeli 49 990 49 990 49 990 49 990 109 990 108 990 104 990 49 990 45 000
3. felnőtt pótágyon  reggeli 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 45 000
Félpanziós felár: 29 990 Ft/felnőtt/hét és 14 990 Ft/gyermek/hét. Egyágyas felár: 38 990 Ft/hét. 

Árak Ft/fő repülővel 
  

Ellátás
                                                   11 nap / 10 éjszaka                  12 nap / 11 éjszaka

  VI . 17. VII. 8. VII. 29. VIII. 19. IX. 9. IX. 30. VI. 6. VI. 27. VII. 18. VIII. 8. VIII. 29.  IX. 19.
Kétágyas  reggeli 143 990 178 990 188 990 188 990 187 990 148 990 155 990 160 990 205 990 205 990 205 990 204 990
Kétágyas tengerre néző reggeli 170 990 205 990 218 990 218 990 217 990 176 990 184 990 190 990 234 990 234 990 234 990 233 990
Kétágyas szuperior reggeli 200 990 233 990 246 990 246 990 245 990 203 990 215 990 221 990 265 990 265 990 265 990 264 990
1. gyermek pótágyon (2–14 év) reggeli 49 990 116 990 132 990 132 990 116 990 49 990 49 990 49 990 125 990 125 990 125 990 98 990
3. felnőtt pótágyon  reggeli 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv.
Félpanziós felár: 42 990 Ft/felnőtt/10 éj és 21 990 Ft/gyermek/10 éj. Egyágyas felár: 55 990 Ft/10 éj. Félpanziós felár: 46 990 Ft/felnőtt/11 éj és 23 990 Ft/gyermek/11 éj. 
Egyágyas felár: 60 990 Ft/11 éj.



Máltai üdülés

Málta / Hotelek / St Paul’s Bay / The Dolmen Resort & Spa    95

The Dolmen 
Resort & Spa **** 
A szálloda különlegessége a szálloda kertjében eredeti álla-
potában meghagyott megalitikus kőtemplom.

Fekvése: a négyszáztizenhárom szobával rendelkező szálloda 
Qawra üdülőhelyen található, mindössze a tengerparti út és a sé-
tány választja el a sziklás tengerparttól. A közeli buszmegállóból 
egyénileg is könnyen megközelíthetjük a sziget bármely pontját. 

Szobák: minden szoba légkondicionált, fürdőszobás, haj-
szárítóval, tv-vel, rádióval, telefonnal és minibárral felszerelt. 
A szobák többségéhez balkon vagy terasz tartozik, utcai vagy 
tengerre néző kilátással.

Szolgáltatások: több étterem, kávézó, bár, medencebár, aján-
déküzletek, széfbérlési és internetezési lehetőség, gyermekfel-
ügyelet és kidsklub, parkoló.

Sport és szórakozás: több nyitott medence, gyerekmedence, 
napozóterasz, nyugágyak és napernyők térítésmentes hasz-
nálata, fedett medence, tengerparti beach klub, pezsgőfürdő, 
szauna, fitneszcenter, wellness stúdió, teniszpálya, búvárcent-
rum. Különböző animációs programok. A szállodától kb. 300 
méterre mesterségesen kialakított homokos strand található.

Étkezés: büfé jellegű reggeli. Igény esetén büfé jellegű vacsora. 

Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy vagy két gyermek egy 
szobában történő elhelyezése esetén pótágyon, az árlista szerint.

Budavár Tours előfoglalási kedvezmény: április 15-ig törté-
nő megrendelés esetén a tengerre néző felár ingyenes.

Telefonszám: 00-356-21-581-510

www.budavartours.hu

Árak Ft/fő/hét repülővel Ellátás A B C D E F G H Tov. hét kedvezmény

Kétágyas  reggeli 107 990 112 990 113 990 119 990 121 990 120 990 119 990 113 990 45 000
Kétágyas tengerre néző reggeli 116 990 123 990 124 990 130 990 132 990 131 990 130 990 124 990 45 000
1. gyermek pótágyon (2–12 év) reggeli 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 45 000
3. felnőtt pótágyon  reggeli 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 45 000
Félpanziós felár: 16 990 Ft/felnőtt/hét és 8990 Ft/gyermek/hét. Egyágyas felár: 26 990 Ft/hét.

Árak Ft/fő repülővel 
  

Ellátás
                                                   11 nap / 10 éjszaka                  12 nap / 11 éjszaka

  VI . 17. VII. 8. VII. 29. VIII. 19. IX. 9. IX. 30. VI. 6. VI. 27. VII. 18. VIII. 8. VIII. 29.  IX. 19.
Kétágyas  reggeli 138 990 151 990 152 990 152 990 151 990 139 990 143 990 156 990 161 990 162 990 161 990 160 990
Kétágyas tengerre néző reggeli 154 990 167 990 168 990 169 990 167 990 155 990 161 990 174 990 178 990 179 990 178 990 177 990
1. gyermek pótágyon (2–12 év) reggeli 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv.
3. felnőtt pótágyon  reggeli 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv.
Félpanziós felár: 24 990 Ft/felnőtt/10 éj és 12 990 Ft/gyermek/10 éj. Egyágyas felár: 35 990 Ft/10 éj. Félpanziós felár: 26 990 Ft/felnőtt/11 éj és 13 990 Ft/gyermek/11 éj. 
Egyágyas felár: 38 990 Ft/11 éj.

Árak Ft/fő/hét repülővel Ellátás A B C D E F G H Tov. hét kedvezmény

Kétágyas  reggeli 116 990 117 990 118 990 121 990 145 990 144 990 143 990 116 990 45 000
Kétágyas tengerre néző reggeli 134 990 135 990 136 990 139 990 163 990 162 990 161 990 134 990 45 000
Kétágyas szuperior reggeli 152 990 153 990 154 990 157 990 181 990 180 990 179 990 152 990 45 000
1. gyermek pótágyon (2–14 év) reggeli 49 990 49 990 49 990 49 990 109 990 108 990 104 990 49 990 45 000
3. felnőtt pótágyon  reggeli 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 45 000
Félpanziós felár: 29 990 Ft/felnőtt/hét és 14 990 Ft/gyermek/hét. Egyágyas felár: 38 990 Ft/hét. 

Árak Ft/fő repülővel 
  

Ellátás
                                                   11 nap / 10 éjszaka                  12 nap / 11 éjszaka

  VI . 17. VII. 8. VII. 29. VIII. 19. IX. 9. IX. 30. VI. 6. VI. 27. VII. 18. VIII. 8. VIII. 29.  IX. 19.
Kétágyas  reggeli 143 990 178 990 188 990 188 990 187 990 148 990 155 990 160 990 205 990 205 990 205 990 204 990
Kétágyas tengerre néző reggeli 170 990 205 990 218 990 218 990 217 990 176 990 184 990 190 990 234 990 234 990 234 990 233 990
Kétágyas szuperior reggeli 200 990 233 990 246 990 246 990 245 990 203 990 215 990 221 990 265 990 265 990 265 990 264 990
1. gyermek pótágyon (2–14 év) reggeli 49 990 116 990 132 990 132 990 116 990 49 990 49 990 49 990 125 990 125 990 125 990 98 990
3. felnőtt pótágyon  reggeli 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv.
Félpanziós felár: 42 990 Ft/felnőtt/10 éj és 21 990 Ft/gyermek/10 éj. Egyágyas felár: 55 990 Ft/10 éj. Félpanziós felár: 46 990 Ft/felnőtt/11 éj és 23 990 Ft/gyermek/11 éj. 
Egyágyas felár: 60 990 Ft/11 éj.



Máltai üdülés

Málta / Hotelek / Sliema / Park Hotel96

Park 
Hotel ****

A hotel ideális választás azoknak, akik sliemai városköz-
pont közelében szeretnének szobát foglalni. 

Fekvése: Sliema központjában, a tengerparti sétánytól ötven 
méterre található, százötvenkét szobás, egyedi építészeti ki-
alakítású, jól felszerelt városi szálloda. A tengerparti sétányon 
Málta legkiválóbb éttermei, üzletei sorakoznak. A szálloda kö-
zelében található buszmegállóból egyénileg is könnyen meg-
közelíthetjük a sziget bármely pontját. A városi környezet miatt 
a kimondottan csendet kereső vendégeinknek nem ajánljuk.

Szobák: minden szoba légkondicionált, fürdőszobás vagy 
zuhanyzós (hajszáritóval), balkonos vagy teraszos, kőpadlós, 
tv-vel, telefonnal, rádióval, minibárral és széffel (térítés ellené-
ben) felszerelt.

Szolgáltatások: étterem (máltai és nemzetközi ételfogások-
kal), bár, koktélbár, medencebár, kávézó, internetkávézó, 
konferenciatermek, játékterem, 24 órás recepció, lift.

Sport és szórakozás: tetőteraszi részen édesvizű medence, 
napozóterasz, kilátással a városra és a tengerre, napernyők 
és nyugágyak. Fedett fűtött medence (főszezonban zárva), 
pezsgőfürdő, szauna, masszázs, fitneszszoba. A közeli tenger-
part vízisport-lehetőségek széles választékát kínálja. A bárban 
alkalmanként szórakoztató műsorok, élőzene.

Étkezés: büféreggeli. Igény esetén büfévacsora. 

Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy vagy két gyermek egy 
szobában történő elhelyezése esetén pótágyon, az árlista szerint.

Telefonszám: 00-356-21-343-780

www.budavartours.hu

Árak Ft/fő/hét repülővel Ellátás A B C D E F G H Tov. hét kedvezmény

Kétágyas  reggeli 94 990 88 990 89 990 96 990 115 990 114 990 102 990 101 990 45 000
1. gyermek pótágyon (2–12 év) reggeli 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 45 000
3. felnőtt pótágyon  reggeli 83 990 79 990 80 990 84 990 98 990 97 990 89 990 88 990 45 000
Félpanziós felár: 22 990 Ft/felnőtt/hét és 11 990 Ft/gyermek/hét. Egyágyas felár: 22 990 Ft/hét.

Árak Ft/fő repülővel 
  

Ellátás
                                                   11 nap / 10 éjszaka                  12 nap / 11 éjszaka

  VI . 17. VII. 8. VII. 29. VIII. 19. IX. 9. IX. 30. VI. 6. VI. 27. VII. 18. VIII. 8. VIII. 29.  IX. 19.
Kétágyas  reggeli 108 990 118 990 145 990 145 990 135 990 125 990 115 990 121 990 148 990 155 990 155 990 133 990
1. gyermek pótágyon (2–12 év) reggeli 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990
3. felnőtt pótágyon  reggeli 94 990 101 990 121 990 121 990 114 990 106 990 98 990 103 990 122 990 129 990 129 990 112 990
Félpanziós felár: 32 990 Ft/felnőtt/10 éj és 16 990 Ft/gyermek/10 éj. Egyágyas felár: 32 990 Ft/10 éj. Félpanziós felár: 35 990 Ft/felnőtt/11 éj és 17 990 Ft/gyermek/11 éj. 
Egyágyas felár: 35 990 Ft/11 éj. 



Máltai üdülés

Málta / Hotelek / St. Julians / Golden Tulip Vivaldi Hotel  97

Golden Tulip 
Vivaldi Hotel ****
A szállodát a mozgalmas éjszakai életet és a városközpon-
ti elhelyezést kedvelő vendégeinknek javasoljuk. 

Fekvése: nemrégiben épült, közkedvelt szálloda Paceville-ben  
található mindössze néhány lépésnyire a sziklás tengerparttól, 
a kaszinótól, St. George’s Bay (a kis homokos strand érdekes-
sége, hogy a homokot Jordániából szállították) ötszáz méterre 
található. A szálloda közelében található buszmegállóból egyé-
nileg is könnyen megközelíthetjük a sziget bármely pontját.

Szobák: minden szoba szépen berendezett, légkondicionált, 
fürdőszobás, franciaerkélyes, tv, telefonnal és minibárral fel-
szerelt. A szuperior szoba oldalt tengerre néző kilátással vagy 
szuperior szoba panorámakilátással foglalható.

Szolgáltatások: recepció, szobaszerviz, több étterem, óangol 
bár, medencebár, parkoló, konferenciaterem, lift.

Sport és szórakozás: nyitott (kisméretű) medence az eme-
leti napozóteraszon, napernyőkkel és nyugágyakkal, csodás 
tengeri kilátással, fedett (temperált vizű) medence, szauna, 
törökfürdő. A közeli tengerpart vízisport-lehetőségek széles 
választékát kínálja.

Étkezés: büfé jellegű reggeli. Igény esetén vacsora büfé rend-
szerben.

Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy vagy két gyermek 
egy szobában történő elhelyezése esetén pótágyon, az árlista 
szerint.

Telefonszám: 00-356-21-378-100

www.budavartours.hu

Árak Ft/fő/hét repülővel Ellátás A B C D E F G H Tov. hét kedvezmény

Kétágyas  reggeli 104 990 105 990 106 990 107 990 134 990 117 990 116 990 115 990 45 000
Kétágyas szuperior reggeli 113 990 114 990 115 990 116 990 142 990 125 990 124 990 123 990 45 000
Kétágyas szuperior panoráma reggeli 128 990 129 990 130 990 131 990 157 990 142 990 141 990 140 990 45 000
1. gyermek pótágyon (2–12 év) reggeli 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 45 000
2. gyermek pótágyon (2–12 év) reggeli 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 45 000
3. felnőtt pótágyon  reggeli 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 45 000
Félpanziós felár: 29 990 Ft/felnőtt/hét és 29 990 Ft/gyermek/hét. Egyágyas felár: 46 990 Ft/hét.

Árak Ft/fő repülővel 
  

Ellátás
                                                   11 nap / 10 éjszaka                  12 nap / 11 éjszaka

  VI . 17. VII. 8. VII. 29. VIII. 19. IX. 9. IX. 30. VI. 6. VI. 27. VII. 18. VIII. 8. VIII. 29.  IX. 19.
Kétágyas  reggeli 131 990 136 990 169 990 173 990 146 990 145 990 139 990 140 990 167 990 186 990 163 990 155 990
Kétágyas szuperior  reggeli 142 990 147 990 179 990 184 990 157 990 156 990 151 990 151 990 179 990 197 990 176 990 168 990
Kétágyas szuperior panoráma reggeli 165 990 170 990 203 990 206 990 179 990 179 990 176 990 177 990 188 990 223 990 200 990 192 990
1. gyermek pótágyon (2–12 év) reggeli 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990
2. gyermek pótágyon (2–12 év) reggeli 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv.
3. felnőtt pótágyon  reggeli 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv.
Félpanziós felár: 42 990 Ft/felnőtt/10 éj és 42 990 Ft/gyermek/10 éj. Félpanziós felár: 46 990 Ft/felnőtt/11 éj és 46 990 Ft/gyermek/11 éj. Egyágyas felár: 67 990 Ft/10 éj, 73 990 Ft/11 éj.



Máltai üdülés

Málta / Hotelek / Marfa / Riviera Resort & Spa Hotel98

Riviera Resort & 
Spa Hotel ****

Elegáns, jó minőségű szálloda, a sziget csöndes és nyu-
godt részén. 

Fekvése: kétszáz szobás szálloda Málta egyik legszebb 
részén, a Marfa öbölben található, szemközt Gozóval és Comi-
nóval. A szálloda közelében található buszmegállóból egyéni-
leg is megközelíthetjük a sziget bármely pontját. 

Szobák: minden szoba elegánsan berendezett, fürdőszobás, 
hajszárítóval, tv-vel, telefonnal, rádióval, minibárral és széffel 
felszerelt. Minden szobához erkély tartozik.

Szolgáltatások: recepció, több étterem, több bár, pizzéria, 
strandvendéglő, kávézó, ajándéküzlet, játékterem, konferen-
ciaterem, kis jachtkikötő, lift, szobaszerviz, parkoló. 

Sport és szórakozás: a szállodától száz méterre Hola Beach 
privát pálmafás strand, feltöltött homokos parton, napernyők 
és nyugágyakkal (térítésmentes), napozóterasz, medence, 
gyermekmedence, fedett medence, pezsgőfürdő, szauna,
törökfürdő. Fitneszterem, játszótér, tenisz- és squashpálya, 
PADI búvárklub. Folyamatos kishajójáratok Cominóra. 

Étkezés: büféreggeli. Igény esetén büfé jellegű vacsora.

Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy vagy két gyermek egy 
szobában történő elhelyezése esetén pótágyon, az árlista szerint.

Budavár Tours előfoglalási kedvezmény: szobafoglaláson-
ként egy hidroterápiás fürdőkezelést (egy fő) ajándékozunk 
április 15-ig történő megrendelés esetén.

Telefonszám: 00-356-21-525-900

www.budavartours.hu

Árak Ft/fő/hét repülővel Ellátás A B C D E F G H Tov. hét kedvezmény

Kétágyas  reggeli 89 990 90 990 94 990 101 990 121 990 102 990 101 990 98 990 45 000
Kétágyas tengerre néző reggeli 105 990 106 990 109 990 116 990 136 990 117 990 116 990 113 990 45 000
1. gyermek pótágyon (2–12 év) reggeli 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 45 000
2. gyermek pótágyon (2–12 év) reggeli 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 45 000
3. felnőtt pótágyon  reggeli 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 45 000
Félpanziós felár: 24 990 Ft/felnőtt/hét és 16 990 Ft/gyermek/hét. Egyágyas felár: 28 990 Ft/hét.          

 

Árak Ft/fő repülővel 
  

Ellátás
                                                   11 nap / 10 éjszaka                  12 nap / 11 éjszaka

  VI . 17. VII. 8. VII. 29. VIII. 19. IX. 9. IX. 30. VI. 6. VI. 27. VII. 18. VIII. 8. VIII. 29.  IX. 19.
Kétágyas  reggeli 112 990 130 990 152 990 152 990 125 990 116 990 116 990 129 990 164 990 164 990 142 990 134 990
Kétágyas tengerre néző reggeli 133 990 152 990 177 990 177 990 148 990 137 990 141 990 151 990 188 990 188 990 167 990 157 990
1. gyermek pótágyon (2–12 év) reggeli 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990
2. gyermek pótágyon (2–12 év) reggeli 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv.
3. felnőtt pótágyon  reggeli 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv.
Félpanziós felár: 35 990 Ft/felnőtt/10 éj és 24 990 Ft/gyermek/10 éj. Egyágyas felár: 41 990 Ft/10 éj. Félpanziós felár: 39 990 Ft/felnőtt/11 éj és 26 990 Ft/gyermek/11 éj. 
Egyágyas felár: 45 990 Ft/11 éj.



Máltai üdülés

Málta / Hotelek / Mellieha Bay / Riu Seabank Hotel 99

Riu Seabank 
Hotel ****
Szobafoglalásonként hidroterápiás masszázst (egy fő) és 
egyszeri térítésmentes minibár-feltöltést ajándékozunk 
április 15-ig történő megrendelés esetén.

Fekvése: a kétszázhatvan szobás szálloda, a sziget legnép-
szerűbb homokos partszakaszán, közvetlenül a tengerparton 
(attól csak egy autóút választja el), a városközponttól másfél 
kilométerre található. A szálloda közelében található buszmeg-
állóból egyénileg is megközelíthetjük a sziget bármely pontját.

Szobák: minden szoba légkondicionált, fürdőszobás (hajszá-
rítóval), erkélyes, tv-vel, rádióval, telefonnal, hűtővel felszerelt. 
A szobák medencére, a környező domboldalra vagy a tengerre 
nézhetnek. Italcsomagok és széf térítés ellenében.

Szolgáltatások: több étterem, több bár, internetkávézó, pizzé-
ria, játékterem, ajándéküzlet, gondozott kert, mosoda, lift. 

Sport és szórakozás: úszómedence, gyermekmedence, 
fedett medence, pezsgőfürdő (főszezonban zárva), napozó-
terasz, napernyők és nyugágyak (törülköző térítésmentesen), 
Atrium Health & Fitness Center (térítés ellenében). Bowlingpá-
lya, játszóház, nyári időszakban animációs programok. Privát 
strandklub a szállodától 150 méterre, nem homokos parton.  

Étkezés: büfé jellegű reggeli. Igény esetén büfé jellegű vacsora. 

Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy vagy két gyermek egy 
szobában történő elhelyezése esetén pótágyon, az árlista szerint.

Telefonszám: 00-356-21-521-460

www.budavartours.hu

Árak Ft/fő/hét repülővel Ellátás A B C D E F G H Tov. hét kedvezmény

Kétágyas  reggeli 107 990 116 990 116 990 134 990 139 990 116 990 116 990 107 990 45 000
Kétágyas tengerre néző reggeli 123 990 131 990 132 990 152 990 157 990 132 990 131 990 123 990 45 000
1–2. gyermek pótágy. (2–12 év) reggeli 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 45 000
3. felnőtt pótágyon  reggeli 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 45 000
Félpanziós felár: 26 990 Ft/felnőtt/hét és 17 990 Ft/gyermek/hét. Egyágyas felár: 29 990 Ft/hét.

Árak Ft/fő repülővel 
  

Ellátás
                                                   11 nap / 10 éjszaka                  12 nap / 11 éjszaka

  VI . 17. VII. 8. VII. 29. VIII. 19. IX. 9. IX. 30. VI. 6. VI. 27. VII. 18. VIII. 8. VIII. 29.  IX. 19.
Kétágyas  reggeli 147 990 175 990 179 990 179 990 147 990 136 990 157 990 177 990 187 990 193 990 168 990 157 990
Kétágyas tengerre néző reggeli 169 990 205 990 213 990 213 990 169 990 158 990 179 990 206 990 221 990 229 990 195 990 179 990
1-2. gyermek pótágyon (2–12 év) reggeli 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv.
3. felnőtt pótágyon  reggeli 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv.
Félpanziós felár: 38 990 Ft/felnőtt/10 éj és 25 990 Ft/gyermek/10 éj. Egyágyas felár: 42 990 Ft/10 éj. Félpanziós felár: 42 990 Ft/felnőtt/11 éj és 28 990 Ft/gyermek/11 éj. 
Egyágyas felár: 47 990 Ft/11 éj.



Máltai üdülés

Málta / Hotelek / St. Julians / Intercontinental Hotel100

Intercontinental 
Hotel *****

Mediterrán vendéglátás és szolgáltatások a jelenkor mo-
dern környezetében.

Fekvése: négyszázötvenegy szobás, különleges építészeti 
formájú és modern kialakítású luxushotel, St. Julian’s mozgal-
mas városközponti környezetében található. A közeli homokos 
tengerpart mindössze kétszáz méterre található. 

Szobák: minden szoba luxus berendezésű, légkondicionált, 
fürdőszoba káddal és tusolóval (fürdököpeny és hajszárító), 
tv-vel, telefonnal, széffel, vasalóval, tea- és kávéfőzővel és mi-
nibárral felszerelt. A szobákhoz balkon vagy terasz tartozik (ut-
cára, kertre vagy panoráma kilátással). A klubszobák nagyobb 
alapterületűek és az épület felsőbb szintjein találhatóak.

Szolgáltatások: éttermek (máltai, olasz, mediterrán, ázsiai, 
grill), pizzéria, zongorabár, kávézó, éjszakai klub, szoba-
szerviz, mosoda, szépségszalon, autó- és limuzinkölcsönző, 
fodrászat, orvos, ajándéküzletek, parkoló, konferenciatermek,  
kölyökklub.

Sport és szórakozás: úszómedence, napozóterasz naper-
nyőkkel és nyugágyakkal, gondozott mediterrán kert vízesé-
sekkel, privát ingyenes beach klub a közeli homokos strandon. 
Fedett medence, konditerem, squash pályák, törökfürdő, szau-
na, pezsgőfürdő, masszázs. Esténként zenés programok. 

Étkezés: büféreggeli. Igény esetén büfévacsora. 

Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy vagy két gyermek egy 
szobában történő elhelyezése esetén pótágyon az árlista szerint. 

Telefonszám: 00-356-21-377-600

www.budavartours.hu

Árak Ft/fő/hét repülővel Ellátás A B C D E F G H Tov. hét kedvezmény

Kétágyas  reggeli 161 990 162 990 163 990 164 990 178 990 177 990 177 990 162 990 45 000
Kétágyas panoráma reggeli 178 990 179 990 180 990 181 990 199 990 198 990 198 990 179 990 45 000
Kétágyas club reggeli 212 990 213 990 214 990 215 990 259 990 258 990 258 990 213 990 45 000
1. gyermek pótágyon (2–13 év) reggeli 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 45 000
3. felnőtt pótágyon  reggeli 144 990 144 990 145 990 146 990 157 990 156 990 156 990 145 990 45 000
Félpanziós felár: 54 990 Ft/felnőtt/hét és 27 990 Ft/gyermek/hét. Egyágyas felár: 99 990 Ft/hét.

Árak Ft/fő repülővel 
  

Ellátás
                                                   11 nap / 10 éjszaka                  12 nap / 11 éjszaka

  VI . 17. VII. 8. VII. 29. VIII. 19. IX. 9. IX. 30. VI. 6. VI. 27. VII. 18. VIII. 8. VIII. 29.  IX. 19.
Kétágyas  reggeli 209 990 233 990 251 990 251 990 236 990 227 990 227 990 246 990 269 990 269 990 269 990 256 990
Kétágyas panoráma reggeli 232 990 263 990 283 990 283 990 263 990 253 990 253 990 274 990 305 990 305 990 305 990 286 990
Kétágyas club reggeli 283 990 323 990 377 990 377 990 349 990 309 990 309 990 335 990 413 990 413 990 413 990 383 990
1. gyermek pótágyon (2–13 év) reggeli 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990 49 990
3. felnőtt pótágyon  reggeli 156 990 170 990 183 990 183 990 170 990 168 990 168 990 179 990 196 990 196 990 196 990 183 990
Félpanziós felár: 78 990 Ft/felnőtt/10 éj és 39 990 Ft/gyermek/10 éj. Egyágyas felár: 142 990 Ft/10 éj. Félpanziós felár: 86 990 Ft/felnőtt/11 éj és 43 990 Ft/gyermek/11 éj. 
Egyágyas felár: 157 990 Ft/11 éj.



Málta / Gozóról 101

A Máltával szomszédos sziget területe kilencvennyolc 
négyzetkilométer, fővárosa Victória. A sziget nyugodtabb 
és békésebb mint Málta. A „Calypso sziget” a legenda 
szerint az a hely, ahol a Calypso nimfa elbűvölte Odüssze-
uszt, és hét évig révületben tartotta. Ezt a vonzódást köny-
nyű megérteni, ha személyesen is végigjárunk a szigeten. 
A szigetet az itt megfordult népek, föníciaiak, karthágóiak, 
rómaiak, arabok formálták és számos történelmi emléket 
hagytak rá. Gozó szigete vallásosabb Máltánál, itt minden 
hatszáznyolcvan lakosra jut egy templom. Victória a sziget 
építészeti stílusát féltve, megőrizve fantasztikus látni-
valót kínál. Természeti látnivalói pl. az „Azúr Ablak” Málta 
leghíresebb nevezetességei közé tartozik és számtalan 
képeslapon találkozhattunk már vele. Mgarr kikötőjéből 
folyamatos kompközlekedés (még az éjszakai órákban 
is) van Máltára. Gozót a nyugalomra és kikapcsolódásra 
vágyó vendégeinknek ajánljuk.

Xlendi Bay
A csodaszép tengerparti öböléről ismert Xlendi Bay a 
közelmúltig egy csendes halászfalu volt, melyet inkább a 
helyi lakosok kerestek fel. Mára a sziget leglátogatottabb 
nevezetességei közé tartozik a természeti szépsége miatt. 
Strandja békés, nyugalmat áraszt. Az öböl végén található 
kisméretű homokos tengerpart mellett az öböl oldalán futó 
tengerparti sétány mellett elegendő helyet biztosítottak a 

napozni és  kristálytiszta tengerben strandolni vágyóknak. 
Az öbölben található sziklára felkapaszkodva csodaszép 
kilátás nyílik a kisvárosra.

Ramla Il-Hamra
Legnagyobb homokos tengerpartja talán a legszebb máltai 
strand is. A lassan mélyülő tenger melletti széles homokp-
lázs vöröses és arany színekben pompázik. Az öbölt 
körülölelő dombokon található a híres Calypso Barleng. A 
tengerparton ugyan nem találhatók szállodás, de a stran-
dolók kényelmét szolgálja az itt lévő éttermek és kávé-
zók. Tengerparti sportok széles kínálata várja a vízisízni, 
szörfözni, banánozni vágyókat. A Ramla I-Hamára a Grand 
Hotel, L-Mgarr Hotel és a Kempinski Hotel vendégeinek 
ingyenes naponta többszöri buszjáratot biztosítanak.

Marsalform
Marsalform városka melynek jelentése „a pékek kikötője” 
Gozó legjelentősebb tengerparti üdülőhelye. A nyári idő-
szakban az év nagy részében csendes kisvároska élénk, 
vidám üdülőparadicsommá változik. Az itt található kis 
homokos illetve kavicsos tengerpart ideális úszásra, vízi 
sportolásra és búvárkodásra. Marsalform híres a tengerbe 
nyúló teraszos kávézóiról, hangulatos éttermeiről és szóra-
kozóhelyeiről. Kikötőjében megtekinthetjük a tradicionális 
máltai halászhajókat, a luzzukat is.

Gozóról



Máltai üdülés

Málta / Hotelek / Gozó / Ulysess Village & Xlendi Height Apartmanok102

Ulysess Village & Xlendi 
Height Apartmanok 

Gozó egyik legfestőibb tengerparti részén, a strandolás 
szerelmeseinek ajánljuk. Az apartman kedvező ára miatt 
a legideálisabb és legkedvezőbb módja Gozó varázslatos 
szigetének felfedezésére.

Fekvése: az egy-két emeletes hagyományos gozói apartman-
házak Xlendi üdülőhelyen, domboldalon épültek, csendes, 
nyugodt környezetben. Az éttermek, bárok és a strand pár 
percnyire találhatók. Az apartmanok közelében található busz-
megállóból könnyen eljuthatunk a sziget fővárosába, Victoriába 
és azon keresztül Máltára is. Magas domboldali fekvése miatt 
foglalását inkább fiatalabb vendégeinknek javasoljuk.

Szobák: minden apartman két hálószobás, egyszerűen beren-
dezett, fürdőszobával vagy zuhanyzóval, mennyezeti ventilátor-
ral, felszerelt konyhasarokkal, erkéllyel vagy terasszal rendelke-
zik. A szobákhoz ágyneműt adnak. A konyhában evőeszközök 
és edények vannak, de saját utazókészlet összeállítása javasolt. 
A hotelszobák modern bútorzatúak, légkondicionáltak, tv-vel, 
fürdőszobával, hajszárítóval, telefonnal, széffel rendelkeznek. 

Szolgáltatások: a városközpontban és a tengerparton ét-
termek, ajándéküzletek, minimarket.

Sport és szórakozás: a közeli tengerpart a vízi sportok széles 
választékát kínálja. Kis motorcsónakok bérelhetők. Búvárkodá-
si lehetőségek.

Étkezés: önellátás (hotelszobánál kontinentális reggeli).

Gyermekkedvezmény: nincs.

Telefonszám: 00-356-21-551-616

www.budavartours.hu

Árak Ft/fő/hét repülővel Ellátás A B C D E F G H Tov. hét kedvezmény

2 fős apartman önellátás 76 990 77 990 78 990 80 990 83 990 80 990 79 990 77 990 45 000
3 fős 2 szobás apartman önellátás 70 990 71 990 72 990 73 990 74 990 73 990 72 990 71 990 45 000
4 fős 2 szobás apartman önellátás 67 990 68 990 69 990 70 990 71 990 70 990 69 990 68 990 45 000
5 fős 2 szobás apartman önellátás 65 990 66 990 67 990 68 990 69 990 68 990 67 990 66 990 45 000
Ulysess kétágyas szoba reggeli 85 990 86 990 87 990 96 990 97 990 96 990 95 990 86 990 45 000

Árak Ft/fő repülővel 
  

Ellátás
                                                   11 nap / 10 éjszaka                  12 nap / 11 éjszaka

  VI . 17. VII. 8. VII. 29. VIII. 19. IX. 9. IX. 30. VI. 6. VI. 27. VII. 18. VIII. 8. VIII. 29.  IX. 19.
2 fős apartman önellátás 88 990 94 990 96 990 97 990 94 990 88 990 89 990 96 990 102 990 102 990 98 990 98 990
3 fős 2 szobás apartman önellátás 79 990 83 990 84 990 85 990 83 990 79 990 82 990 85 990 88 990 88 990 87 990 87 990
4 fős 2 szobás apartman önellátás 75 990 78 990 78 990 79 990 78 990 75 990 77 990 79 990 82 990 82 990 81 990 80 990
5 fős 2 szobás apartman önellátás 72 990 75 990 76 990 77 990 75 990 72 990 74 990 76 990 79 990 79 990 78 990 77 990
Ulysess kétágyas szoba reggeli 100 990 116 990 117 990 117 990 116 990 100 990 105 990 121 990 124 990 124 990 124 990 121 990

Árak Ft/fő/hét repülővel Ellátás A B C D E F G H Tov. hét kedvezmény

Kétágyas  reggeli 94 990 98 990 99 990 100 990 120 990 119 990 99 990 98 990 45 000
Kétágyas szárazföldre néző reggeli 103 990 105 990 106 990 107 990 128 990 127 990 106 990 105 990 45 000
Kétágyas tengerre néző reggeli 124 990 125 990 126 990 127 990 152 990 151 990 126 990 125 990 45 000
1. gyermek pótágyon (2–12 év) reggeli 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 45 000
3. felnőtt pótágyon  reggeli 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 45 000
Félpanziós felár: 22 990 Ft/felnőtt/hét és 11 990 Ft/gyermek/hét. Egyágyas felár: 28 990 Ft/hét. 

Árak Ft/fő repülővel 
  

Ellátás
                                                   11 nap / 10 éjszaka                  12 nap / 11 éjszaka

  VI . 17. VII. 8. VII. 29. VIII. 19. IX. 9. IX. 30. VI. 6. VI. 27. VII. 18. VIII. 8. VIII. 29.  IX. 19.
Kétágyas  reggeli 120 990 125 990 149 990 149 990 141 990 120 990 126 990 127 990 159 990 159 990 159 990 126 990
Kétágyas szárazföldre néző reggeli 129 990 133 990 160 990 160 990 151 990 129 990 137 990 138 990 170 990 170 990 170 990 137 990
Kétágyas tengerre néző reggeli 159 990 164 990 193 990 193 990 183 990 159 990 169 990 170 990 206 990 206 990 206 990 169 990
1. gyermek pótágyon (2–12 év) reggeli 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv.
3. felnőtt pótágyon  reggeli 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv.
Félpanziós felár: 32 990 Ft/felnőtt/10 éj és 16 990 Ft/gyermek/10 éj. Félpanziós felár: 35 990 Ft/felnőtt/11 éj és 17 990 Ft/gyermek/11 éj. Egyágyas felár: 41 990 Ft/10 éj és 45 990 Ft/11 éj.

Hotelszoba



Máltai üdülés

Málta / Hotelek / Gozó / Grand Hotel 103

Grand 
Hotel ****
Jó minőségű gozói négycsillagos szálloda, kedvező áron. 

Fekvése: a kedvelt negyvenhat szobával rendelkező, nagyon 
jó fekvésű négycsillagos szálloda Mgarr kikötővárosban, Gozó 
szigetén, domboldalon fekszik, gyönyörű kilátással a kikötőre, 
Máltára és a szomszédos Comino szigetére.

Szobák: minden szoba légkondicionált, fürdőszobás vagy 
zuhanyzós (hajszárítóval felszerelt), tv (műholdas adásokkal), 
rádióval, minibárral és telefonnal felszerelt. A szobák a belső 
udvarra, a sziget szárazföldi irányába vagy a tengerre nézhet-
nek.

Szolgáltatások: recepció, lift, panorámaétterem, koktél- és 
medencebár, játékterem, parkoló, saját buszjárat naponta 
többször a sziget fővárosába, Victoriába és a homokos strand-
dal rendelkező Ramla Bayre.

Sport és szórakozás: medence az épület tetején, szauna, 
pezsgőfürdő, fitneszszoba, gyerekjátszótér, mozi.
 
Étkezés: büfé jellegű reggeli. Igény esetén büfé jellegű vacsora.

Gyermekkedvezmény: két felnőtt egy gyerek egy szobában 
történő elhelyezése esetén pótágyon, az árlista szerint.

Telefonszám: 00-356-21-556-183

www.budavartours.hu

Árak Ft/fő/hét repülővel Ellátás A B C D E F G H Tov. hét kedvezmény

2 fős apartman önellátás 76 990 77 990 78 990 80 990 83 990 80 990 79 990 77 990 45 000
3 fős 2 szobás apartman önellátás 70 990 71 990 72 990 73 990 74 990 73 990 72 990 71 990 45 000
4 fős 2 szobás apartman önellátás 67 990 68 990 69 990 70 990 71 990 70 990 69 990 68 990 45 000
5 fős 2 szobás apartman önellátás 65 990 66 990 67 990 68 990 69 990 68 990 67 990 66 990 45 000
Ulysess kétágyas szoba reggeli 85 990 86 990 87 990 96 990 97 990 96 990 95 990 86 990 45 000

Árak Ft/fő repülővel 
  

Ellátás
                                                   11 nap / 10 éjszaka                  12 nap / 11 éjszaka

  VI . 17. VII. 8. VII. 29. VIII. 19. IX. 9. IX. 30. VI. 6. VI. 27. VII. 18. VIII. 8. VIII. 29.  IX. 19.
2 fős apartman önellátás 88 990 94 990 96 990 97 990 94 990 88 990 89 990 96 990 102 990 102 990 98 990 98 990
3 fős 2 szobás apartman önellátás 79 990 83 990 84 990 85 990 83 990 79 990 82 990 85 990 88 990 88 990 87 990 87 990
4 fős 2 szobás apartman önellátás 75 990 78 990 78 990 79 990 78 990 75 990 77 990 79 990 82 990 82 990 81 990 80 990
5 fős 2 szobás apartman önellátás 72 990 75 990 76 990 77 990 75 990 72 990 74 990 76 990 79 990 79 990 78 990 77 990
Ulysess kétágyas szoba reggeli 100 990 116 990 117 990 117 990 116 990 100 990 105 990 121 990 124 990 124 990 124 990 121 990

Árak Ft/fő/hét repülővel Ellátás A B C D E F G H Tov. hét kedvezmény

Kétágyas  reggeli 94 990 98 990 99 990 100 990 120 990 119 990 99 990 98 990 45 000
Kétágyas szárazföldre néző reggeli 103 990 105 990 106 990 107 990 128 990 127 990 106 990 105 990 45 000
Kétágyas tengerre néző reggeli 124 990 125 990 126 990 127 990 152 990 151 990 126 990 125 990 45 000
1. gyermek pótágyon (2–12 év) reggeli 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 45 000
3. felnőtt pótágyon  reggeli 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 45 000
Félpanziós felár: 22 990 Ft/felnőtt/hét és 11 990 Ft/gyermek/hét. Egyágyas felár: 28 990 Ft/hét. 

Árak Ft/fő repülővel 
  

Ellátás
                                                   11 nap / 10 éjszaka                  12 nap / 11 éjszaka

  VI . 17. VII. 8. VII. 29. VIII. 19. IX. 9. IX. 30. VI. 6. VI. 27. VII. 18. VIII. 8. VIII. 29.  IX. 19.
Kétágyas  reggeli 120 990 125 990 149 990 149 990 141 990 120 990 126 990 127 990 159 990 159 990 159 990 126 990
Kétágyas szárazföldre néző reggeli 129 990 133 990 160 990 160 990 151 990 129 990 137 990 138 990 170 990 170 990 170 990 137 990
Kétágyas tengerre néző reggeli 159 990 164 990 193 990 193 990 183 990 159 990 169 990 170 990 206 990 206 990 206 990 169 990
1. gyermek pótágyon (2–12 év) reggeli 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv. 25% kedv.
3. felnőtt pótágyon  reggeli 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv. 10% kedv.
Félpanziós felár: 32 990 Ft/felnőtt/10 éj és 16 990 Ft/gyermek/10 éj. Félpanziós felár: 35 990 Ft/felnőtt/11 éj és 17 990 Ft/gyermek/11 éj. Egyágyas felár: 41 990 Ft/10 éj és 45 990 Ft/11 éj.



Madeira
A Portugáliától körülbelül kilencszáz kilométerre fekvő,  
mindössze tizenkilenc kilométer széles és ötvenhat  
kilométer hosszú sziget csupán egy apró pont az óceánban,  
mégis a meglepetések egész sorát kínálja az odalátogatóknak.

Barátság
Mit számít, ha nyelvünkben 
és szokásainkban különbözünk, 
ha a célunk közös? 
Ha nyitott szívvel 
fordulunk egymás felé, 
semmi sem állhat közénk.

Joanne Kathleen Rowling 
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Madeira „az Atlanti-óceán gyöngyszeme”, mily találó jelző, 
amit az idelátogató turisták adtak ennek a bájos, vulkanikus 
eredetű színpompás szigetnek. A Portugáliától körülbelül ki-
lencszáz kilométerre, a marokkói partoktól hatszáz kilomé-
terre fekvő, mindössze tizenkilenc km széles és ötvenhat km 
hosszú sziget csupán egy apró pont az óceánban, mégis a 
meglepetések egész sorát kínálja az odalátogatóknak. A helyi 
emberek vendégszeretetével (melyet nemcsak akkor érzünk, 
amikor az elmaradhatatlan és fenséges ízű boraikkal kínálnak 
bennünket), azok a történelmi látványosságok is párosulnak, 
melyek azóta születtek, hogy az Afrika nyugati partjait feltér-
képezni szándékozó Zarco kapitányt egy heves vihar az At-
lanti-óceán közepére sodorta. Így akadt a hajós kapitány egy 
sűrű erdők borította szigetre (madeira szó fát jelent), melyre

azonnal kitűzte a portugál zászlót. A sziget a későbbiekben is 
a híres felfedezők számára egy olyan kihagyhatatlan állomást 
jelentett, ahol megpihenhettek kalandozásaik során. A kelle-
mes hőmérsékletet és az év 365 napjából álló idegenforgalmi 
szezont a sziget mellett elhaladó Golf-áramlatnak köszön-
hetjük. Ennek az ideális klímának köszönhetően az ideláto-
gatókat megrészegíti a természet csodája. A dús, mélyzöld 
hegyvidékek, a termékeny tengerparti területek, az egzotikus 
virágok és növények tucatjai és a gyümölcsökkel teli kertek 
látványa, az olykor az Alpok hegyvonulataira emlékeztető 
sziget domborzatával felejthetetlen élményt ígér az idelátoga-
tóknak. A természetimádók paradicsomában olyan sportolási 
lehetőségek közül válogathatunk, mint a golfozás, siklóer-
nyőzés, hegyi gyalogtúrázás, kerékpártúrázás, hegymászás, 
lovaglás és a kanyoning. A tenger szerelmeseinek a sziklás és 
köves tengerpartokon jet-ski, vízisí, szörfözés, a búvárkodást 
kedvelőknek a Canico de Baixo közelében található víz alatti 
Nemzeti Park vagy a tengeri halászat nyújthat emlékezetes 
kikapcsolódást. Ez a földrész ma is elsősorban a nyugalom 
szigete az aktív vagy passzív pihenést és szépséget kereső 
utazóknak. 

Funchal
A sziget fővárosának elképesztően szép a fekvése, érdemes 
több pontról is szemügyre venni. A kikötő hosszú mólójáról 
jól láthatjuk, hogyan kapaszkodnak fel Funchal külső részei a 
hegyoldalra, vagy megfigyelhetjük, hogy míg a tengerparton
süt a nap, alig néhány kilométerrel arrébb, a hegyek fölött már 
magasan tornyosulnak az esőfelhők. A kikötőben megcsodál-
hatjuk a hatalmas tengerjáró luxushajókat, vagy találkozha-
tunk Kolumbusz Kristóf hajójának mérethű rekonstrukciójával. 
Funchal belvárosának szép, mediterrán jellegű házak adnak 
karakteres jellemzőket; az építészetet kedvelők sok érdekes-
séget fognak találni. Érdemes felkeresni Funchal egyik legér-
dekesebb helyét, a piacot (Mercado dos Lavrodores). Funchal 
egyik legszebb helye, a botanikuskert. A botanikuskert alsó 
részén mindenféle tarka, részben szabadon mászkáló mada-
rakat láthatunk (pl. hatalmas pávákat), kicsit feljebb kaktuszo-
kat, banánfákat és a szivárvány minden színében pompázó 
virágokat találunk. 

Canico
A békés, csendes kistelepülés és a szomszédos óceánparti 
üdülőváros Canico de Baixo, Funchal, a sziget fővárosának a 
közelében, hagyományos, nyugodt hangulatú kikapcsolódást 
ígér. Caniço de Baixo mint üdülőváros két részre osztható, 
egy régi városrészre, ahol egy XVIII. században épült temp-
lom és főtér található, illetve egy modern városrészre, az itt 
található sétánnyal, parkokkal, szállodákkal, üzletekkel és 
éttermekkel. A település tökéletes kiindulópontja lehet a sziget 
felfedezésére, ideális napozásra, aktív pihenésre, gyalog-
túrákhoz, búvárkodásra stb. Az üdülőhelyen az éjszakai életet 
kedvelőknek mindössze néhány bár nyújt szórakozási lehető-
ségeket, azonban az itt található szállodákban rendszeresen 
biztosítanak különféle zenés esti szórakozási lehetőségeket. 
A tenger szerelmeseinek a sziklás és köves tengerpartokon 
jet-ski, vízisí, szörfözés, a búvárkodást kedvelőknek a Canico 
de Baixo közelében található víz alatti Nemzeti Park vagy a 
tengeri halászat nyújthat emlékezetes kikapcsolódást. Fun-
chal, a sziget fővárosa, a rendszeresen közlekedő buszjára-
tokkal könnyedén elérhető. 

www.budavartours.hu
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FAKULTATÍV PROGRAMOK

A programok idegenvezetéssel
(szükséges minimális magyar jelentkező hiányában más, 
nem magyar nyelvű idegenvezetéssel is indulhatnak).
Részletekről érdeklődjön a helyi idegenvezetőnknél.

Nővérek Völgye és Monte
Monte egy csodálatos hely, amely kellemes klímájának és 
buja növényzetének köszönheti világhírnevét. Itt megcso-
dálhatjuk a rendkívül vonzó parkot és a 18. századi Parish 
templomot. Ezután utunk az Apáca Völgynél ér véget, ahol 
lélegzetelállító panoráma nyílik a szigetre és a „kráterre”. Ne 
felejtsen el kényelmes cipőt és pulóvert vagy könnyű kabátot 
hozni. 
Részvételi díj: kb. 24 euró/fő.
 
Úticél: Nyugat-Madeira (ebéddel)
Ez egy olyan egész napos program, amit nem szabad kihagy-
ni. Kirándulásunk első állomása egy bűbájos kis halászfalu, 
Winston Churchill által gyakran látogatott Camara de Lobos. 
Innen a tengerszint felett 1000 méteren található Encumea-
dan városkán áthaladva érkezünk meg Sao Vicente-be. Óriási 
sziklák között vezető festői szépségű úton, bámulatos víz-
esések mellett elhaladva érkezünk meg a sziklás tengerparti 
strandjáról híres Porto Monizba. Innen visszaútban Funchal 
felé a Pual de Serra fennsíkon keresztül vezet utunk. Utolsó 
megállónk a pazar látványt nyújtó Cabo Giraonál van, ami a 
második legnagyobb sziklatömb a világon.
Részvételi díj: kb. 44 euró/fő.

Elbűvölő Kelet-Madeira (ebéddel)
Egész napos programunk során először Pico do Arieriróra 
utazunk, ami a sziget második legmagasabb hegycsúcsa, 
ahonnan csodaszép kilátás nyílik a környező völgyekre és 
dombokra. Következő állomásunk a Ribeiro Frio park, ahol a 
sziget egyik halgazdasága található. Megtekintjük Santana 
falucskát, ahol élénk színű, érdekes felépítésű zsúpfedeles 
kisházikók találhatóak. Az ebéd elfogyasztása után Portela 
érintésével érkezünk vissza Funchalba.
Részvételi díj: kb. 44 euró/fő.

Madeira-est: Estepada és folklor
Kóstolja meg a madeirai konyha leghíresebb specialitását, a 
porhanyós, fűszeres marhahúsfalatkákat, faszénen kisütve, 
salátakörettel tálalva. A vacsora alatt élőzenekar szórakoztatja 
a vendégeket. 3 fogásos vacsoraest, italfogyasztással.
Részvételi díj: kb. 35 euró.

Hajókirándulás a Santa Maria fedélzetén
Ezen a programon kipróbálhatja és élvezheti Kolumbusz 
zászlóshajójának újkori másolatán a tengeri hajózást. A vitor-
lás hajót Madeirán, Camara de Lobos halászfaluban építették. 
Kirándulásunk alatt a partközelében haladva pillanatok alatt 
visszatérünk a múltba és átérezhetjük a 15. századi hajózás 
élményét. A hajóút kb. 3 órás.
Részvételi díj: kb. 30 euró.

A megadott árak tájékoztató jellegűek.

www.budavartours.hu
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Általános információk: Utazás Budapest–Bécs–Funchal és 
Funchal–Bécs–Budapest útvonalon közlekedő repülőjáratokon át-
szállással (OS, TAP) a Budavár Tours által bérelt repülőhelyeken.   
Az ártáblázatokban található részvételi díj a repülőjegyet, szállás-
költséget és a megjelölt ellátást már tartalmazza. Hosszabbítási 
lehetőségek: hosszabbítás esetén, részvételi díjként a szálloda 
utazási időpont szezon szerinti 1 hetes csomag ára és a második 
hét szezon szerinti ára (az ártáblázatban + 1 hét), illetve 2 hetes 
repülőjegy felár (5000 Ft/fő) fizetendő. Fedélzeti ellátás a repülőút
alatt: szendvics, ital. Telepített magyar nyelvű képviselő: van.

A részvételi díjon felül kötelezően fizetendő: repülőtéri 
illeték 40 000 Ft/fő, transzfer 7000 Ft/fő, esetleges fakultatív 
programok díja, a betegség-, baleset-, poggyászbiztosítás, 
sztornóbiztosítás 1% és a foglalási díj 500 Ft/fő. A repülőtéri 
illeték összege az adó, illeték, valamint a szolgáltatóval kötött 
szerződésben szereplő deviza forintárfolyamának időközi válto-
zása miatt változhat. 

Gyermekkedvezmények: 0–2 éves korig a gyermek rész-
vételi díja mindössze 10 000 Ft/fő (illeték, transzfer, szállás 
díjmentesen). Két felnőttel egy szobában elhelyezett gyermek 
részvételi díját az adott szálloda árlistája tartalmazza.

             Május                               Június                                    Július                            Augusztus                           Szeptember                         Október   
5        12        19        26        2        9        16        23        30        7        14        21        28        4        11        18        25        1        8        15        22       29         6        13        20        27
               A                        B           C    D            E                      F           G   
               Csak repülőjegy: 79 990 Ft/fő+ illeték (kb. 40 000 Ft).     

Szezontáblázat és indulási napok Budapest–Madeira–Budapest útvonalon, átszállással.

Madeirai üdülés

Hónap              Átlagos nappali ºC         Tengervíz hőmérséklete ºC      Napsütéses órák száma 
Május 21 18 7
Június 22 20 7
Július 24 21 8
Augusztus 25 22 8
Szeptember 25 23 7
Október 24 22 7
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Dom Pedro 
Garajau Hotel *** 

Fekvése: a Dom Pedro szállodalánchoz tartozó, több épü-
letből álló, modern, kétszáznyolcvankét szobás aparthotel 
kellemes természeti környezetben, Canico csendesebb 
üdülőövezeti részén található. Funchal központja (nyolc km) a 
szálloda melletti buszmegállóból tömegközlekedéssel is köny-
nyedén elérhető. Madeira Nemzetközi Repülőtér kb. tizenegy 
kilométer. Transzferidő: 30 perc. 

Szobák: minden stúdió praktikusan berendezett, konyharész-
szel (hűtőszekrénnyel), fürdőszobával vagy zuhanyzóval, tele-
fonnal és erkéllyel rendelkezik. Minden hotelszoba ízlésesen 
berendezett, fürdőszobával vagy zuhanyzóval, tv-vel, telefon-
nal és erkéllyel rendelkezik. Széf térítés ellenében bérelhető.

Szolgáltatások: recepció, étterem, több bár, tv-szoba, gyer-
mekfelügyelet, ajándéküzlet, minimarket (szállodával szemben 
50 m), internetsarok, parkoló.

Sport és szórakozás: két úszómedence, gyermekmedence, 
fedett fűtött medence napfénytetővel, játékterem, darts, bili-
árd. Hetente több alkalommal folklórműsor, illetve élőzene. Az 
óceánpart a szállodától kb. 2 km.

Étkezés: a stúdiók önellátással, a hotelszobák büféreggelivel. 
Felár ellenében a hotelszobákhoz büfé jellegű vacsora vagy all 
inclusive ellátás (korlátlan italfogyasztással) foglalható.

Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy gyermek (2–12 év) 
egy stúdióban vagy hotelszobában történő elhelyezése esetén 
pótágyon, az árlista szerint.

Telefonszám: 00-351-291-930-800.

A szálloda közvetlen közelében buszmegálló és taxiállomás található, ezért a környéket önállóan fel-
fedezni vágyóknak is ajánljuk e szálláshelyet.  

Árak Ft/fő/7 éj repülővel          Ellátás A +1 hét B +1 hét C +1 hét D +1 hét E +1 hét F +1 hét G +1 hét
Kétágyas hotelszoba   reggeli 127 990 50 990 126 990 49 990 132 990 54 990 139 990 61 990 140 990 62 990 127 990 50 990 126 990 49 990
3. felnőtt pótágyon   reggeli 112 990 35 990 111 990 34 990 115 990 38 990 121 990 43 990 121 990 43 990 112 990 35 990 111 990 34 990
Kétágyas stúdió   önellátás 123 990 45 990 121 990 44 990 127 990 50 990 136 990 58 990 137 990 59 990 123 990 45 990 122 990 44 990
1. gyermek pótágyon (2–12 év) stúdió önellátás 74 990 ingyenes 74 990 ingyenes 74 990 ingyenes 74 990 ingyenes 74 990 ingyenes 74 990 ingyenes 74 990 ingyenes
1. gyermek pótágyon (2–12 év) hotel  reggeli 74 990 ingyenes 74 990 ingyenes 74 990 ingyenes 74 990 ingyenes 74 990 ingyenes 74 990 ingyenes 74 990 ingyenes
Egyágyas hotelszoba   reggeli 158 990 79 990 157 990 79 990 166 990 84 990 171 990 92 990 72 990 93 990 158 990 80 990 157 990 79 990
Félpanziós felár (csak a hotelszobáknál): 41 990 Ft/felnőtt/hét és 20 990 Ft/gyermek/hét (2–12 év). All inclusive felár (csak a hotelszobánál): 88 990 Ft/felnőtt/hét, 44 990 Ft/gyermek/hét (2–12 év). 

www.budavartours.hu
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Fekvése: Funchal üdülővezeti részének a szélén, a Pesta-
na Grand Hotel közelében található, tengerparti szálloda, 
Camara de Lobos halászfalutól és az itt található Cabo Gi-
raótól két km-re fekszik (Európa leghatalmasabb sziklája). 
A szálloda privát homokos-kavicsos stranddal rendelkezik. 
Funchal központja (nyolc km) a szállodától induló, a szállo-
da által üzemeltetett minibuszjárattal könnyedén elérhető. 
Madeira Nemzetközi Repülőtér kb. huszonöt kilométer. 
Transzferidő: 1 óra. 

Szobák: minden szoba fürdőszobával vagy zuhanyzóval, 
hajszárítóval, tv-vel, rádióval, telefonnal és tengerre néző 
erkéllyel rendelkezik. Széf és minibár térítés ellenében bé-
relhető.

Szolgáltatások: recepció, étterem, bár, medencebár, lift, 
tv-szoba, parkoló, rendszeres minibuszjárat Funchalba. 

Sport és szórakozás: úszómedence, napozóteraszon 
nyugágyak és napernyők térítés nélkül igénybevehetők, 
játékterem, darts, biliárd. Hetente esti folklórműsor, illetve 
élő zene. 

Étkezés: büféreggeli. Felár ellenében félpanzió (reggeli és 
vacsora) foglalható.

Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy gyermek (2–12 
év) egy szobában történő elhelyezése esetén pótágyon 
az árlista szerint.

Telefonszám: 00-351-291-763-311

Madeira / Hotelek / Funchal / Orca Praiai Hotel112

Orca Praiai  
Hotel ***
Csendes környezetben található beach hotel. 

Árak Ft/fő/7 éj repülővel          Ellátás A +1 hét B +1 hét C +1 hét D +1 hét E +1 hét F +1 hét G +1 hét
Kétágyas    reggeli 144 990 67 990 134 990 59 990 138 990 60 990 145 990 67 990 146 990 68 990 145 990 67 990 144 990 66 990
3. felnőtt pótágyon   reggeli 124 990 47 990 119 990 42 990 119 990 42 990 124 990 47 990 125 990 48 990 124 990 47 990 123 990 46 990
1. gyermek pótágyon (2–12 év)   reggeli 106 990 34 990 101 990 29 990 102 990 30 990 106 990 34 990 106 990 34 990 106 990 34 990 105 990 33 990
Egyágyas   reggeli 199 990 119 990 186 990 106 990 187 990 107 990 199 990 118 990 199 990 119 990 199 990 118 990 197 990 116 990
Félpanziós felár: 39 990 Ft/felnőtt/hét és 39 990 Ft/gyermek/hét (2–12 év). Lakosztályok lekérésre.
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Madeira / Hotelek / Funchal / Dorisol Estrelicia & Mimosa Hotel 113

Dorisol Estrelicia & 
Mimosa Hotel ***

Fekvése: a Dorisol csoporthoz tartozó szállodakomplexum a 
százszobás Mimosa Aparthotel és a száznegyvennyolc szobás 
Estrelicia Hotel Funchal csendesebb üdülőövezeti részén, domb-
oldalon, a városközponttól három km-re, a tengerparttól kb. négy-
száz méterre található. A szállodák környékén üzletek, éttermek, 
bárok sokasága található. Madeira Nemzetközi Repülőtér kb. 
húsz kilométer. Transzferidő kb.1 óra. 

Mimosa Aparthotel szobák: minden stúdió nappalival két-három 
ággyal és kis konyharésszel, fürdőszobával vagy zuhanyzóval 
(hajszárítóval felszerelt), tengerre vagy hegyre néző balkon vagy 
terasz, tv-vel, telefonnal és széffel felszerelt.

Estrelicia Hotel szobák: minden szoba két-három ággyal, 
fürdőszobával vagy zuhanyzóval (hajszárítóval felszerelt), tv-vel 
(műholdas adásokkal), telefonnal, minibárral és széffel felszerelt.  

Szolgáltatások: több étterem, bár, zongorabár (esténként élő-
zene), ruhatisztító, Internetezési lehetőség, gyermekfelügyelet, 
ajándéküzlet, minimarket, naponta többször (vasárnap kivételé-
vel) ingyenes buszjárat Funchal központjába.

Sport és szórakozás: két úszómedence (hűvösebb időben 
fűtött), fedett fűtött medence, szauna, pezsgőfürdő, gyermekme-
dence, teniszpálya, asztalitenisz, darts, biliárd, gyermekjátszótér, 
diszkó. Hetente több alkalommal folklórműsor illetve élő zene. A 
közeli tengerpart vízisport-lehetőségek széles választékát kínálja.

Étkezés: büfé reggeli. Felár ellenében menüválasztásos vacsora 
foglalható. 

Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy gyermek (2–12 év) egy 
szobában történő elhelyezése esetén pótágyon, az árlista szerint.

A komplexumban az apartmanos és a szállodai szolgáltatásokat egyaránt élvezhetik vendégeink. 
Elsősorban családos vendégeink részére ajánljuk. 

Árak Ft/fő/7 éj repülővel          Ellátás A +1 hét B +1 hét C +1 hét D +1 hét E +1 hét F +1 hét G +1 hét
Kétágyas    reggeli 138 990 60 990 129 990 55 990 134 990 56 990 144 990 66 990 145 990 67 491 144 990 66 990 137 990 59 990
Kétágyas erkélyes   reggeli 144 990 66 990 139 990 62 990 140 990 62 990 150 990 71 990 152 990 73 791 150 990 71 990 143 990 65 990
3. felnőtt pótágyon   reggeli 124 990 46 990 121 990 44 990 121 990 44 990 127 990 50 990 129 990 52 191 127 990 50 990 124 990 46 990
1. gyermek pótágyon (2–6 év)  reggeli 74 990 ingyenes 74 990 ingyenes 74 990 ingyenes 74 990 ingyenes 74 990 ingyenes 74 990 ingyenes 74 990 ingyenes
1. gyermek pótágyon (6–12 év)   reggeli 105 990 33 990 103 990 31 990 103 990 31 990 108 990 35 990 109 990 36 891 108 990 35 990 105 990 33 990
Egyágyas   reggeli 183 990 103 990 179 990 99 990 180 990 100 990 192 990 112 990 193 990 113 391 192 990 112 990 183 990 103 990
Félpanziós felár: 42 990 Ft/felnőtt/hét és 21 990 Ft/gyermek/hét (2–12 év).
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Fekvése: a százhat szobás szálloda Canico falucska mellett, a 
festői szépségű Reis Magos Beach közelében található. A hotelből 
lélegzetelállító panoráma terül elénk az Atlanti-óceán kéksége 
és a környező vidék vad zöld színének keveredésekor. Funchal 
központja a szálloda ingyenes minibuszjáratával vagy tömegköz-
lekedéssel is könnyedén elérhető. Funchal városközpontja tíz km. 
Madeira Nemzetközi Repülőtér kb. tíz km.

Szobák: minden stúdió és apartman szépen berendezett, fürdő-
szobás (kád és zuhany), hajszárítóval, rádióval, tv-vel, telefonnal, 
széffel és konyhasarokkal felszerelt. Minden szobához tengerre 
néző balkon vagy terasz tartozik. Az 1 H. apartmanokhoz nappali 
kihajtható szófával és egy hálószoba két ággyal, a 2 H. apartma-
nokhoz nappali kihajtható szófával és két hálószoba két-két ággyal 
tartozik. A stúdiók maximum 2 fő elhelyezésére alkalmasak.

Szolgáltatások: étterem, koktélbár, internezési lehetőség,
 konferenciaterem, ruhatisztító, parkoló, naponta többször 
(hétvége kivételével) saját minibuszjárat Funchal központjába.

Sport és szórakozás: nyitott úszómedence gyermekfürdőző 
résszel, napozóterasz napernyőkkel és nyugágyakkal, fedett fűtött 
medence, fitneszterem, szauna, gőzfürdő, pezsgőfürdő, játék-
terem. A közelben gyalogtúra útvonalak, búvárklub és golfklubbok. 
A Reis Magos Beach kb. tizenöt perc sétával érhető el.

Étkezés: büféreggeli. Felár ellenében félpanzió foglalható. 

Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy gyermek (2–12 év) 1 H. 
apartmanban történő elhelyezése esetén, illetve négy felnőtt és 
egy gyermek 2 H. apartmanban történő elhelyezése esetén pót-
ágyon, az árlista szerint.

Telefonszám: 00-351-291-939-000

Madeira / Hotelek / Atalaia Bay / Pestana Atalaia Ocean Aparthotel114

Pestana Atalaia 
Ocean Aparthotel ****
A szálloda ideális választás a túrázást kedvelőknek, a környéken található főbb 
turistaútvonalak fekvésének köszönhetően (Levada), illetve a csendet és pihenést kereső 
vendégeinknek egyaránt.

Árak Ft/fő/7 éj repülővel          Ellátás A +1 hét B +1 hét C +1 hét D +1 hét E +1 hét F +1 hét G +1 hét
Kétágyas stúdió oldalt tengerre néző  reggeli 139 990 61 990 129 990 55 990 134 990 56 990 147 990 69 990 148 990 70 990 144 990 66 990 143 990 65 990
Kétágyas 1H. apartman tengerre néző reggeli 169 990 89 990 161 990 82 990 162 990 83 990 177 990 97 990 178 990 98 990 175 990 96 990 174 990 95 990
Háromágyas 1H. apartman tengerre néző reggeli 147 990 69 990 142 990 64 990 143 990 65 990 153 990 74 990 154 990 75 990 152 990 73 990 150 990 71 990
Négyágyas 2H. apartman tengerre néző reggeli 140 990 62 990 137 990 59 990 138 990 60 990 144 990 66 990 145 990 67 990 143 990 65 990 142 990 64 990
Ötágyas 2H. apartman tengerre néző reggeli 132 990 54 990 129 990 52 990 130 990 53 990 136 990 58 990 137 990 59 990 135 990 57 990 134 990 56 990
1. gyermekár (2–12 év) 1H/2H. apartman reggeli 74 990 ingyenes 74 990 ingyenes 74 990 ingyenes 74 990 ingyenes 74 990 ingyenes 74 990 ingyenes 74 990 ingyenes
Egyágyas   reggeli 192 990 112 990 186 990 106 990 187 990 107 990 196 990 116 990 197 990 116 990 192 990 112 990 192 990 112 990
Félpanziós felár: 45 990 Ft/felnőtt/hét és 22 990 Ft/gyermek/hét (2–12 év). 
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Madeira / Hotelek / Canico / Royal Orchid Hotel 115

Royal Orchid 
Hotel ****

Fekvése: a nemrégiben felújított kilencvennyolc szobás 
apartmanhotel, kellemes természeti környezetben, Canico 
üdülőövezeti részén található, az óceánpart szélén, a strandtól 
kb. 100 méterre. Funchal központja (nyolc km) a szállodától 
induló, a szálloda által üzemeltetett minibuszjárattal könnyedén 
elérhető. Madeira Nemzetközi Repülőtér kb. tizenegy kilomé-
ter. Transzferidő: 30 perc. 

Szobák: minden szoba stúdió jellegű, konyhasarokkal, fürdő-
szobával vagy zuhanyzóval, hajszárítóval, tv-vel, rádióval és 
telefonnal rendelkezik. A Junior Suite tágasabb, nappalival és 
hálószobával rendelkezik (szintén konyhasarokkal). Széf térí-
tés ellenében bérelhető.

Szolgáltatások: recepció, étterem, bár, lift, tv-szoba, konfe-
renciaterem, internetsarok, parkoló, rendszeres minibuszjárat 
Funchalba. 

Sport és szórakozás: úszómedence, fedett fűtött meden-
ce, napozóteraszon nyugágyak és napernyők térítés nélkül 
használható, közvetlen lejárat az óceánpartra, finteszterem, 
szauna, pezsgőfürdő, törökfürdő, masszázs, játékterem, darts, 
biliárd. Hetente esti folklórműsor, illetve élőzene. 

Étkezés: büféreggeli. Felár ellenében félpanzió (menüválasz-
tásos vacsora) foglalható.

Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy gyermek (2–12 év) 
tengerre néző stúdióban vagy Junior Suite-ben történő elhelye-
zése esetén pótágyon, az árlista szerint.

Telefonszám: 00-351-291-934-600

Kedvező áron foglalható, sokféle szolgáltatást biztosító óceánparti szálloda.

Árak Ft/fő/7 éj repülővel          Ellátás A +1 hét B +1 hét C +1 hét D +1 hét E +1 hét F +1 hét G +1 hét
Kétágyas stúdió    reggeli 147 990 69 990 135 990 60 990 139 990 61 990 153 990 74 990 154 990 75 990 153 990 74 990 147 990 69 990
Kétágyas stúdió tengerre néző  reggeli 163 990 84 990 153 990 74 990 154 990 75 990 173 990 94 990 174 990 95 990 173 990 94 990 163 990 84 990
Háromágyas stúdió tengerre néző  reggeli 146 990 68 990 139 990 61 990 140 990 62 990 154 990 75 990 154 990 76 990 154 990 75 990 146 990 68 990
Kétágyas junior suite   reggeli 199 990 118 990 188 990 108 990 190 990 110 990 219 990 138 990 220 990 139 990 219 990 138 990 199 990 118 990
Háromágyas junior suite  reggeli 170 990 91 990 164 990 85 990 165 990 86 990 185 990 105 990 186 990 106 990 185 990 105 990 170 990 91 990
Négyágyas junior suite   reggeli 156 990 78 990 151 990 72 990 152 990 73 990 167 990 88 990 167 990 88 990 167 990 88 990 156 990 78 990
1. gyermek pótágyon (2–12 év) stúdió tn. reggeli 74 990 42 990 74 990 37 990 74 990 37 990 74990 47 990 74 990 48 990 74 990 47 990 74 990 42 990
1. gyermek pótágyon (2–12 év) junior reggeli 74 990 ingyenes 74 990 ingyenes 74 990 ingyenes 74990 ingyenes 74 990 ingyenes 74 990 ingyenes 74 990 ingyenes
Félpanziós felár: 39 990 Ft/felnőtt/hét és 19 990 Ft/gyermek/hét (2–12 év).           
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Fekvése: a kedvelt kétszázhat (184 stúdió, 8 Junior Suite, 14 Sui-
te) szobás szálloda közvetlenül az Atlanti-óceán partján, a Praia 
Formosa öbölben található, öt kilométerre Funchal centrumától. 
A szállodát körülvevő sziklafal ölelésében a vendégeket tökéletes 
nyugalom és csend fogadja. A szállodától nagyszerű rálátás nyí-
lik Európa legnagyobb sziklatömbjére a Cabo Giraóra. Funchal 
központja a szálloda ingyenes buszjáratával vagy tömegközle-
kedéssel is könnyedén elérhető. Madeira Nemzetközi Repülőtér 
huszonhárom kilométer. Transzferidő kb. egy óra.

Szobák: minden stúdió és apartman konyhával felszerelt, fürdő-
szobás, rádióval, tv-vel, telefonnal és széffel felszerelt. A szobák-
hoz tengerre néző balkon vagy terasz tartozik. Az apartmanok egy 
hálószobából és nappaliból állnak. A stúdiók maximum 2 fő, az 
apartmanok maximum 3 fő elhelyezésére alkalmasak.

Szolgáltatások: étterem, bár, medencebár, konferenciaterem, lift, 
ruhatisztító, parkoló, internetezési lehetőség, naponta többször 
(hétvége kivételével) saját minibuszjárat Funchal központjába.

Sport és szórakozás: nyitott úszómedence gyermekfürdőző 
résszel (hűvösebb időben fűtött), napozóterasz pálmafák és 
csodálatosan gondozott kert ölelésében, közvetlen lejárat a köves 
Formosa Beachre, pezsgőfürdő, törökfürdő, szauna, masszázs, 
fitneszterem, játékterem, biliárd, darts, asztalitenisz, gyermekját-
szótér. A közelben gyalogtúra-útvonalak, golfklub és halászkikötő 
található. Vízisí- és szörfözési lehetőség (térítés ellenében).

Étkezés: büféreggeli. Felár ellenében félpanzió (váltakozó menü-
választásos vagy büfévacsorával) foglalható. 

Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy gyermek (2–12 év) apart-
manban történő elhelyezése esetén pótágyon, az árlista szerint. 

Telefonszám: 00-351-291-701-900

Madeira / Hotelek / Funchal / Pestana Bay Ocean ApartHotel116

Pestana Bay 
Ocean ApartHotel ****
A szálloda a legkedveltebbek egyike, kedvező fekvésének köszönhetően. 

Árak Ft/fő/7 éj repülővel          Ellátás A +1 hét B +1 hét C +1 hét D +1 hét E +1 hét F +1 hét G +1 hét
Kétágyas stúdió tengerre néző  reggeli 166 990 87 990 156 990 78 990 157 990 79 990 178 990 98 990 178 990 98 990 172 990 93 990 169 990 89 990
Kétágyas 1 H. apartman tengerre néző reggeli 187 990 107 990 176 990 97 990 178 990 98 990 202 990 121 990 202 990 121 990 195 990 115 990 192 990 112 990
Háromágyas 1 H. apartman tengerre néző reggeli 162 990 83 990 155 990 76 990 156 990 78 990 174 990 95 990 174 990 95 990 168 990 89 990 167 990 88 990
Egyágyas   reggeli 232 990 150 990 220 990 139 990 222 990 141 990 241 990 159 990 241 990 159 990 233 990 151 990 231 990 149 990
1. gyermek pótágyon (2–12 év) apartman reggeli 74 990 ingyenes 74 990 ingyenes 74 990 ingyenes 74 990 ingyenes 74 990 ingyenes 74 990 ingyenes 74 990 ingyenes
Félpanziós felár: 55 990 Ft/felnőtt/hét és 27 990 Ft/gyermek/hét (2–12 év).
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Madeira / Hotelek / Funchal / Pestana Grand Ocean Resort Hotel 117

Pestana Grand 
Ocean Resort Hotel ****

Fekvése: a Funchal üdülővezeti részén, a központtól kb. nyolc 
kilométerre található, 2004-ben épült, százhetvenhét szobás 
luxushotel a Ponte da Cruz sziklatömbre épült, csodálatos 
kilátást biztosítva a sziget fővárosára és Európa leghatalma-
sabb sziklájára, a Cabo Giraóra. A szálloda különlegessége a 
hatalmas méretű sósvizes fűthető úszómedencéje, mely a leg-
nagyobb a szigeten. Madeira Nemzetközi Repülőtér huszonöt 
kilométer. Transzferidő kb. egy óra.

Szobák: minden szoba luxus berendezésű, hegyre vagy a 
tengerre néz, légkondicionált, fürdőszobával (kád és zuhany), 
rádióval, tv-vel, telefonnal, minibárral és széffel (térítés ellené-
ben) felszerelt. A szobákhoz nagy balkon vagy terasz tartozik, 
szobánként két nyugággyal. A szobák a környező hegyekre 
vagy a tengerre nézhetnek. A lakosztályok nagyobb alapterüle-
tűek és még szebben berendezettek.
 
Szolgáltatások: portugál, olasz és marokkói étterem, bár, 
medencebár, szobaszerviz, konferenciaterem, ruhatisztító, 
parkoló, butik, újságárus, fodrászat, virágbolt, ajándéküzlet.

Sport és szórakozás: nagyméretű tengervizes úszómedence 
gyermekfürdőző résszel (fűtött), napozóterasz napernyőkkel 
és nyugágyakkal, fedett fűtött medence, fitneszterem, szauna, 
szolárium, törökfürdő, pezsgőfürdő. Beauty Center különböző 
szépségkúrákkal, játékterem. A közelben két golfközpont.

Étkezés: büféreggeli. Felár ellenében félpanzió (váltakozó 
menüválasztásos vagy büfévacsorával) foglalható. 

Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy gyermek (2–12 év) 
egy szobában történő elhelyezése esetén pótágyon, az árlista 
szerint.  

Telefonszám: 00-351-291-707-400

Luxus élmény a föld és a tenger találkozásánál. 

Árak Ft/fő/7 éj repülővel          Ellátás A +1 hét B +1 hét C +1 hét D +1 hét E +1 hét F +1 hét G +1 hét
Kétágyas   reggeli 216 990 134 990 194 990 114 990 197 990 116 990 234 990 152 990 234 990 152 990 219 990 139 990 214 990 134 990
Kétágyas tengerre néző   reggeli 249 990 169 990 229 990 147 990 231 990 149 990 263 990 179 990 263 990 179 990 256 990 173 990 249 990 167 990
1. gyermek pótágyon (2–12 év)   reggeli 74 990 ingyenes 74 990 ingyenes 74 990 ingyenes 74 990 ingyenes 74 990 ingyenes 74 990 ingyenes 74 990 ingyenes
Félpanziós felár: 64 990 Ft/felnőtt/hét és 32 990 Ft/gyermek/hét (2–12 év). 
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Egy hét ingyenes szállást biztosít azon utasaink részére, akik:

35–60 év közötti házaspárok, vagy élettársi kapcsolatban élő 
párok, és még nem vásároltak üdülési jogot egyetlen szállodá-
ban sem. Az ingyen szállás lehetőségre csak két felnőtt, és 
maximum még két velük utazó gyermek jelentkezhet, a gyerme-
kek legfeljebb 18 évesek lehetnek. 

Aláírásukkal tanúsítják, hogy a szállodában részt vesznek egy 
magyar nyelvű bemutatón, melynek időtartama 180 perc. 

Ugye megéri?

Időpontok: folyamatosan, egész évben, csak hétfői turnus-
váltással.

Részletek honlapunkon: www.budavartours.hu

Fekvése: a szálloda Funchal egyik legszebb tengerparti ré-
szén, közvetlenül az Atlanti-óceán partján egy kiugró sziklán 
található, gyönyörű kilátással Cabo Giraora, mely Európa 
legnagyobb (580 m) és a világ második legnagyobb kiugró 
sziklája. Funchal városközpontja négy kilométer. 

Szobák: minden szoba vagy apartman oldalt vagy front ten-
gerre néző, fürdőszobás (hajszárítóval felszerelt), balkonos 
vagy teraszos, légkondicionált, tv-vel (műholdas adásokkal), 
rádióval, telefonnal, minibárral felszerelt. 

Szolgáltatások: éttermek (helyi és nemzetközi specialitások-
kal), bár, ajándéküzletek, huszonnégy órás recepció stb. 

Sport és szórakozás: nyitott és fedett medence (napernyők-
kel és nyugágyakkal), szauna, törökfürdő, skót zuhany, fitnesz 
center, gyönyörűen kialakított trópikus kert. Térítés ellenében: 
tenisz, squash, pezsgőfürdő, bowling stb. 

Gyermekkedvezmény: nincs 

Étkezés: önellátás. Igény esetén reggeli vagy félpanzió (büfé 
rendszerben), a helyszínen igényelhető.

Repülőjegy: hétfői turnusváltással 79 990 Ft + 40 000 Ft 
repülőtéri illeték.

Madeira / Hotelek / Funchal / Regency Palace Hotel Deluxe 118

Regency 
Palace Hotel *****
Csodálatos új szálloda a luxus minden kellékével. 

www.budavartours.hu





Szicília
A mediterrán életstílus, Szicília hagyományai, a zamatos borok, 

az ízletes olasz konyha remekei csakúgy zálogai egy kellemes nyaralásnak, 
mint a gazdag történelmi múlt emlékei, melyeket a sziget 

minden szegletéből ráköszönnek a látogatókra.



Emlékezés
Elmúlt mint száz pillanat,
S tudjuk mégis, hogy múlhatatlan,
mert szívek őrzik, nem szavak.

Végh György
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Általános információk: Utazás Budapest–Catania és 
Catania–Budapest útvonalon közlekedő repülőjáratokon a 
Budavár Tours által foglalt helyeken. Az ártáblázatokban 
található részvételi díj a repülőjegyet, a szállásköltséget és 
a megjelölt ellátás már tartalmazza. Hosszabbítási lehető-
ségek: hosszabbítás esetén, részvételi díjként a szálloda 
utazási időpont szezon szerinti 1 hetes csomagára, és a 
második hét szezon szerinti ára (az ártáblázatban +1 hét), 
illetve 2 hetes repülőjegy felár 5000 Ft/fő fizetendő. Fedél-
zeti ellátás a repülőút alatt: szendvics, ital. 
Telepített magyar nyelvű képviselő: van.

A részvételi díjon felül kötelezően fizetendő: repülőtéri 
illeték 25 000 Ft/fő, transzfer 10 000 Ft/fő, a betegség-, 
baleset-, poggyászbiztosítás (különböző választható díj-
szabásban), sztornóbiztosítás 1% és a foglalási díj 500 
Ft/fő. A repülőtéri illeték összege az adó, illeték, valamint a 

szolgáltatóval kötött szerződésben szereplő deviza forintár-
folyamának időközi változása miatt változhat. 

Gyermekkedvezmények: 0–2 éves korig a gyermek rész-
vételi díja mindössze 10 000 Ft/fő (illeték, transzfer, szállás 
díjmentesen). Két felnőttel egy szobában elhelyezett első 
gyermek részvételi díját az adott szálloda árlistája tartal-
mazza.

                Június                                 Július                                                  Augusztus                                       Szeptember                   

 13                20                27                4                11                18                25                1                8                15                22                29                5                12                19

                   A                                B                        C                        D                 E        F        G
              Repülőjegy: 59 990 Ft/fő+illeték

Szezontáblázat, indulási napok és csak repülőjegyárak Budapest–Catania–Budapest útvonalon.

Hónap              Átlagos nappali ºC        Tengervíz hőmérséklete ºC      Napsütéses órák száma 
Június 26 21 9
Július 28 23 10
Augusztus 30 25 10
Szeptember 25 24 8

Szicíliai üdülés



Szicília

Szicília, melyet a helyiek a „Nap szigete”-ként emlegetnek, 
Olaszország déli részén található, melynek említésekor ezer 
és ezer olyan jellemzőt találhatunk, aminek eredményekép-
pen igen kedvelt a történelmet, a természeti szépségeket 
és a kulináris élvezeteket fontosnak tartó utazók körében. A 
mediterrán életstílus, Szicília hagyományai, a zamatos borok, 
az ízletes olasz konyha remekei csakúgy zálogai egy kellemes 
nyaralásnak, mint a gazdag történelmi múlt emlékei, melyeket a 
sziget minden szegletéből ráköszönnek a látogatókra. A helyiek 
vendégszeretetét az anyaföld „vendégszeretete” egészíti ki, 
a mellbevágó szépségű hegyekkel, az óriási kaktuszokkal, az 
országút szélén növő valóságos színorgiát mutató virágokkal. 
Engedje, hogy bemutassuk Önnek ezt a parányi, mégis ezer és 
ezer csodát tartogató szigetet és élvezze az életet Szicíliában!

Giardini Naxos
Taorminától öt kilométerre található Giardini Naxos, a keleti 
part legnépszerűbb és leglátogatottabb tengerparti üdülő-
városa. Az ókorban a görög telepesek a szigeten, itt Naxoson 
hozták létre első városukat. A környékén jelenleg is folyama-
tosan régészeti ásatások zajlanak. Történelmi emlékei mellett 
festői szépségű fekvése, a közeli Taormina pompás látványa, 
a távoli Etna hatalmassága megrészegíti az ideérkezőket. 
A városkában üzletek, éttermek, bárok sokasága található, 
mindaz, ami egy igazi mediterrán hangulatú üdülőhelyre jel-
lemző. Tengerpartja homokos, helyenként apró kavicsos, ahol 
különböző strandok (ún. lidók) találhatók, vízisport-lehetősé-
gekkel és tengerparti zuhanyzókkal (nyugágy és napernyő 
térítés ellenében). A városból Taorminába rendszeres busz-
közlekedés van. Szombat reggelente a helyi piacon, a ren-
geteg zöldség és gyümölcs mellett fellelhetjük a tipikus helyi 
kézműves termékeket is. Transzferidő: kb. 1 óra 30 perc.

Letoianni
Taorminától mintegy öt kilométerre található halászfalu hosz-
szú homokos, apró kavicsos partszakasza mentén az elmúlt 
években újabb és újabb szállodák épültek. A gyorsan fejlődő 
fürdőváros a turisták körében is egyre népszerűbbé vált, 
amit nem utolsósorban Taormina közelségének köszönhető. 
Letoianni neve latin és arab szavak keveredéséből alakult. 
A latin Leatum (jelentése gazdag) és az arab Ayn (jelentése 
tavasz) szavakat talán nem véletlenül érdemelte ki szőlőben, 
mandulában és más gyümölcs termesztésében híres város. 
Transzferidő: kb. 1 óra 45 perc.

Riposto /Fondachello
Riposto Cataniától huszonnyolc kilométerre található han-
gulatos kisváros, mely neve az olasz U ripostu szóból ered, 
melynek jelentése „borospince”. A város jelentős borászati 
központ volt régebben, a környéken termelt borokat ugyanis 
itt tárolták. Riposto két város egyesüléséből jött létre Ripos-
tóból és Giarréból. A város különösen büszke gazdag szőlő-, 
narancs-, citrom- és olívabogyó-termésére. Hangulatos kikö-
tőjében halászhajók tömege található. Homokos, helyenként 
apró kavicsos tengerpartja egész évben várja a strandolás 
szerelmeseit. 
Transzferidő: kb. 1 óra 10 perc.

FAKULTATÍV PROGRAMOK – SZICÍLIA

(szükséges minimális magyar jelentkező hiányában min. 16 
fő, más, nem magyar nyelvű idegenvezetéssel is indulhat-
nak). Részletekről érdeklődjön helyi idegenvezetőnknél.

Palermo és Cefalu – egész napos program
A sziget fővárosában megtekintjük a normannok palotáját, a St. 
Giovanni templomot, Massimo színházat, Roma utcát. Szabad-
idő, fakultatív ebéd. Délután továbbutazás Cefaluba. Belvárosi 
sétánk során megtekintjük a Dómot. A programunk zárásaként 
szabadidőt biztosítunk utasainknak vásárlásra, a hely egyéni 
felfedezésére. A program általában csütörtökönként indul.
Részvételi díj: 14 900 Ft/felnőtt, 7500 Ft/gyermek (2–11 év).

Siracusa és Noto – egész napos program
Siracusán, a helyi képviselővel a régészeti park, görög 
színház, római amfiteátrum (Hireron oltárja) és Ortigia ba-
rokk városnegyedet tekintjük meg. Délben fakultatív ebéd, 
szabadidő. Délután Noto városba, Szicília barokk fővárosába 
utazunk. Séta a csodálatos történelmi városközpontban. 
Részvételi díj: 12 000 Ft/felnőtt, 6000 Ft/gyermek (2–11 év).

Lipari- és Vulcano-szigetek (egész napos hajókirándulás)
Kihajózás a cefalui kikötőből a Vulcano-szigetre. A vulkáni 
gázgejzíreknél iszapfürdőzési lehetőség, majd ezt követően 
halászhajóval áthajózás a Lipari-szigetre, ahol a Régészeti Mú-
zeumot tekinthetik meg. A program általában keddenként indul.
Részvételi díj: 17 000 Ft/felnőtt, 8500 Ft/gyermek (2–11 év).

Etna és Alcantara – egész napos program
Európa legmagasabb vulkánja fantasztikus és felejthetetlen 
élményt nyújt az idelátogatóknak. Az Etnára a régi drótkötél-
pályáig 2000 méter magasságig utazunk. Innen igény szerint 
bérelhető terepjárókkal 3000 méter magasságig közelíthetjük 
meg a csúcsot (kb. 45 euró). A programra feltétlenül ajánlott 
zárt cipő és pulóver mivel ebben a magasságban még a leg-
melegebb nyári hónapokban is kb. 10 oC várható. Szabadidő, 
fakultatív ebéd. Ezt követően megtekintjük az Alkantara folyó 
völgyét. A legenda szerint a közeli vulkán kitörésekor egy 
hatalmas szikladarab idáig repült el, és az kettéhasította a 
hegyet. Ennek köszönhetően egy 50–60 méteres szurdok-
völgy keletkezett. A kihűlt láva mindenütt érdekes, különleges 
mintázatott hagyott. A program általában hétfőnként indul.  
Részvételi díj: 12 000 Ft/felnőtt, 6000 Ft/gyermek (2–11 év).

Szicília / Fakultatív programok 125



Szicíliai üdülés

Fekvése: a harmincöt szobás szálloda, csodálatos mediterrán 
és pálmafás kert ölelésében, a tengerparti út mentén, csendes, 
nyugodt környezetben, a tengerparttól pár lépésnyire található. 
Taorminától tizenöt, Cataniától harmincöt km-re. A közeli kis-
város, Riposto központja kb. két km. 

Szobák: minden szoba légkondicionált, fürdőszobás vagy zu-
hanyzós, tv-vel (műholdas adásokkal) és minibárral felszerelt. 

Szolgáltatások: étterem (szicíliai és mediterrán ételválaszték-
kal), bár, recepció, parkoló.

Sport és szórakozás: a közeli tengerpart vízisport-lehetősé-
gek széles választékát kínálja (főszezonban). 

Étkezés: bővített kontinentális reggeli. Felár ellenében menü-
választékos vacsora. 

Gyermekkedvezmény: két felnőtt egy gyermek egy szobába 
történő elhelyezése esetén az árlista szerint.

Telefonszám: 00-39-095-7701-727

Szicília / Hotelek / Riposto / Park Oasi Hotel126

Park Oasi 
Hotel ***
Nyugodt környezete miatt elsősorban a városi életből kiszakadni vágyó vendégeinknek ajánljuk. 

Árak Ft/fő/7 éj repülővel  Ellátás A +1 hét B +1 hét C +1 hét D +1 hét E +1 hét F +1 hét G +1 hét
Kétágyas   reggeli 116 990 62 990 117 990 63 990 121 990 67 990 138 990 84 990 121 990 67 990 117 990 63 990 116 990 62 990
3. felnőtt pótágyon   reggeli 107 990 53 990 108 990 54 990 111 990 56 990 126 990 72 990 111 990 56 990 108 990 54 990 107 990 53 990
1. gyermek pótágyon (2–12 év)  reggeli 85 990 31 990 86 990 32 990 88 990 34 990 96 990 42 990 88 990 34 990 86 990 32 990 85 990 31 990
Egyágyas   reggeli 145 990 90 990 146 990 91 990 149 990 95 990 169 990 116 990 149 990 95 990 146 990 91 990 145 990 90 990
Félpanziós felár: 9990 Ft/fő/hét. (D szezonban az árak a vacsorát már tartalmazzák!) Bébiágy igényelhető: 9990 Ft/hét. Strandszerviz (igényelhető): 8 euró/szoba/nap.    

www.budavartours.hu



Szicíliai üdülés

Szicília / Hotelek / Letoianni / Delle Palme Hotel  127

Delle Palme 
Hotel ***

Fekvése: a 2000-ben felújított ötvenszobás szálloda a város 
központjában, a homokos-lávakavicsos strandtól mindössze 
ötven méterre található. Letoianni városkában hangulatos ét-
termek, üzletek a szálloda közvetlen közelében megtalálhatók.  
A tengerparttól párhuzamosan vasútvonal található, mely időn-
ként zavarhatja a pihenést. A közeli Taorminába busszal vagy 
felvonóval lehet eljutni.

Szobák: minden szoba szépen berendezett, légkondicionált, 
fürdőszobás vagy zuhanyzós (hajszárítóval), tv-vel (műholdas 
adásokkal), telefonnal és széffel felszerelt. A szobákhoz erkély 
vagy balkon tartozik, utca felé, kertre néző vagy tengerre néző 
kilátással.

Szolgáltatások: étterem hangulatos terasszal, bár, tv-szoba, 
kávézó, recepció, lift.

Sport és szórakozás: napozóterasz, hetente szórakoztató 
estek. A közeli tengerpart vízisport-lehetőségek széles válasz-
tékát kínálja.

Étkezés: bővített kontinentális reggeli önkiszolgáló rendszer-
ben. Felár ellenében menüválasztékos vacsora (előétel és 
desszert, utána büféasztal). Nyári időszakban hetente kerti 
vacsoraest.

Gyermekkedvezmény: két felnőtt egy gyermek egy szobába 
történő elhelyezése esetén az árlista szerint.

Telefonszám: 00-39-094-236-354

Ízlésesen berendezett szálloda, barátságos személyzetével és csodálatos városával felejthetetlen 
nyaralást ígér.

Árak Ft/fő/7 éj repülővel  Ellátás A +1 hét B +1 hét C +1 hét D +1 hét E +1 hét F +1 hét G +1 hét
Kétágyas   reggeli 119 990 67 990 122 990 68 990 123 990 68 990 172 990 119 990 123 990 68 990 122 990 68 990 119 990 67 990
Kétágyas kertre néző   reggeli 128 990 75 990 129 990 76 990 131 990 77 990 183 990 130 990 131 990 77 990 129 990 76 990 128 990 75 990
Kétágyas tengerre néző   reggeli 134 990 79 990 135 990 80 990 136 990 81 990 188 990 134 990 136 990 81 990 135 990 80 990 134 990 79 990
3. felnőtt pótágyon   reggeli 118 990 64 990 119 591 65 990 120 990 66 990 171 990 116 990 120 990 66 990 119 591 65 990 118 990 64 990
1. gyermek pótágyon (2–12 év)  reggeli 91 990 37 990 92 990 38 990 93 990 39 990 119 990 65 990 93 990 39 990 92 990 38 990 91 990 37 990
Félpanziós felár: 14 990 Ft/fő/hét. (D szezonban az árak a vacsorát már tartalmazzák!) Egyágyas felár: 40 990 Ft/hét. Strandszervíz (igényelhető): 8 euró/szoba/nap.

www.budavartours.hu



Szicíliai üdülés

Fekvése: a Recamati öbölben, közvetlenül a homokos, 
helyenként apró kavicsos strandon található, 2001-ben épült, 
negyvenhét szobás szálloda, Giardini Naxos központjának a 
közelében, de mégis csendes, nyugodt környezetben. A közeli 
buszmegállóból óránként közlekedik autóbusz Taorminába.

Szobák: minden szoba légkondicionált, fürdőszobás vagy 
zuhanyzós (hajszárítóval), tv-vel (műholdas adásokkal), széffel 
felszerelt, többségükhöz erkély vagy balkon (oldaltengeri ki-
látással) tartozik.

Szolgáltatások: étterem hangulatos terasszal, bár, tv-szoba, 
kávézó, recepció, lift.

Sport és szórakozás: a közeli tengerpart vízisport-lehetősé-
gek széles választékát kínálja. A strandszerviz díját a szállás 
ára nem tartalmazza (napernyő, nyugágy), igény esetén a 
helyszínen fizetendő.

Étkezés: bővített kontinentális reggeli önkiszolgáló rendszer-
ben és menüválasztékos vacsora.

Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy gyermek egy szobá-
ba történő elhelyezése esetén az árlista szerint.

Telefonszám: 00-39-094-254-094

Szicília / Hotelek / Giardini Naxos / Hotel Baia Degli Dei128

Hotel Baia 
Degli Dei ***
Ideális fekvésű szálloda a sziget legnépszerűbb üdülőhelyén, kedvező áron.

Árak Ft/fő/7 éj repülővel  Ellátás A +1 hét B +1 hét C +1 hét D +1 hét E +1 hét F +1 hét G +1 hét
Kétágyas   félpanzió 125 990 71 990 129 990 75 990 147 990 96 990 159 990 110 990 128 990 75 990 127 990 73 990 125 990 71 990
3. felnőtt pótágyon   félpanzió 119 990 65 990 122 990 67 990 141 990 87 990 153 990 99 990 122 990 67 990 119 990 66 990 119 990 65 990
1. gyermek pótágyon (2–12 év)  félpanzió 90 990 35 990 91 990 37 990 101 990 48 990 109 990 55 990 91 990 37 990 91 990 36 990 90 990 35 990
Egyágyas   félpanzió 154 990 100 990 159 990 104 990 183 990 131 990 193 990 139 990 179 990 126 990 156 990 102 990 154 990 100 990
Bébiágy igényelhető: 14 990 Ft/hét. Strandszervíz (igényelhető): 10 euró/szoba/nap.

www.budavartours.hu



Szicíliai üdülés

Szicília / Hotelek / Giradini Naxos / Naxos Beach Hotel 129

Naxos Beach 
Hotel ****

Fekvése: Giardini Naxos központjától három kilométerre, a 
Recamati városrészben fekvő tizennégy hektáros, fákkal és vi-
rágokkal teli kerttel rendelkező, közvetlen tengerparti szálloda. 
A szobák a főépületben vagy a kertben található egyemeletes 
villaépületekben találhatóak. A szálloda előtt jól kiépített ho-
mokos helyenként apró kavicsos strand található. A szálloda 
közelében található buszmegállóból könnyedén bejuthatunk a 
közeli Taorminába (kb. hét kilométer). 

Szobák: minden kerti villa és hotelszoba légkondicionált, 
fürdőszobás vagy zuhanyzós, hajszárítóval, telefonnal, széffel, 
hűtővel (minibár szolgáltatás térítés ellenében) és tv-vel fel-
szerelt. A szobákhoz erkély vagy terasz tartozik. Pótágy csak 
a kerti villákban helyezhető el, ami gyermekek elhelyezésére 
alkalmas fotelágy.

Szolgáltatások: több étterem, kávézó, bár, medencebár, 
ajándékbolt, színház, fodrász, parkoló.

Sport és szórakozás: több édesvizű medence, gyerekmeden-
cék, napozóterasz nyugágyakkal és napernyőkkel, hatalmas 
és gyönyörűen gondozott kert, jól felszerelt fitneszterem, 
teniszpálya, minifocipálya, 3 lyukú golfpálya, röplabdapálya, 
kosárlabdapálya, asztalitenisz, pentanque, aerobic, íjászat, 
miniklub, játszótér, esti szórakoztató műsorok. A közeli tenger-
part vízisport-lehetőségek széles választékát kínálja. 

Étkezés: büféreggeli és büfévacsora. A vacsoránál víz és bor 
térítésmentesen jár.

Gyermekkedvezmény: két felnőtt egy gyermek egy szobába 
történő elhelyezése esetén az árlista szerint.

Telefonszám: 00-39-0942-6611

Nagyon népszerű szálloda, hatalmas területi elhelyezkedése miatt előfordulhat, hogy a főépület és 
a villaépületek között akár több száz méter távolság van. 

Árak Ft/fő/7 éj repülővel  Ellátás A +1 hét B +1 hét C +1 hét D +1 hét E +1 hét F +1 hét G +1 hét
Kétágyas kerti villa   félpanzió 183 990 137 990 197 990 147 990 198 990 148 990 257 990 211 990 183 990 137 990 183 990 137 990 174 990 126 990
Kétágyas főépületi   félpanzió 199 990 153 990 211 990 162 990 214 990 163 990 285 990 239 990 202 990 153 990 202 990 153 990 193 990 142 990
Kétágyas tengerre néző   félpanzió 243 990 193 990 252 990 202 990 253 990 203 990 321 990 275 990 243 990 193 990 243 990 193 990 232 990 182 990
1. gyermek pótágyon (2–12 év)  félpanzió 35% kedv. 50% kedv. 35% kedv. 50% kedv. 35% kedv. 50% kedv. 35% kedv. 50% kedv. 35% kedv. 50% kedv. 35% kedv. 50% kedv. 35% kedv. 50% kedv.
Egyágyas felár: 99 990 Ft/hét. Strandszervíz (igényelhető): 7–14 euró/szoba/nap.
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Az itt megjelent kiegészítő információk kiadványunk, utazási fel-
tételünk és utazási szerződésünk szerves részét képezi, fontos, 
hogy megrendelés előtt alaposan ismerje meg azok tartalmát, 
mivel azokban hasznos információkat talál utazásához, illetve a 
megrendeléshez. Kérjük, a utazási szerződés aláírása előtt ol-
vassa át a Budavár Tours által szervezett utazásokra vonatkozó 
általános tudnivalókat és feltételeket.

A katalógusban használt rövidítések:
ön. = önellátás; regg. = reggeli; fp. = félpanzió; 
tp. = teljes panzió; all. = all inclusive; tn. = tengerre néző; 
öbn. = öbölre néző; mn. = medencére néző; pan. = panoráma; 
szn. = szigetre néző; sup. = szuperior szoba; egyá. = egyágyas   

Repülőút: 
A Budavár Tours több különböző, megbízható és jó nevű 
légitársasággal áll kapcsolatban egyidejűleg. Az utazá-
si szerződésben foglalt utazási naphoz lehetőség szerint 
minden esetben tartjuk magunkat. Sajnos nincs befolyásunk 
arra, hogy az adott napon mikor indulnak és érkeznek a 
repülőgépek. Az előzetesen kiadott menetrendtől (az átvett 
repülőjegyeken is megtalálható) a légitársaságok eltérhet-
nek, a menetrendet módosíthatják, akár az utazás előtti 
percekben is.  
A nemzetközi légi közlekedésben szokásos előírások alap-
ján a Budavár Tours fenntartja a jogot, hogy az indulási 
hely, a repülési útvonal, a közbenső leszállások, a légitár-
saság kiválasztása, a repülőgép típusa és a repülési terv 
megváltoztatásának jogát. A Budavár Tours által szervezett 
utak első és utolsó napja utazási napok, így azokra semmi-
lyen más programot nem szervez az utazást kivéve. Ezért 
nem tekinthetők nyaralási napnak sem. A 2 éves kor alatti 
gyermekek és csecsemők külön ülőhelyfoglalással nem 
rendelkeznek, ezért a repülőút alatt az egyik szülő ölében 
tartva kell utazniuk. Az utazás során okozott poggyászkárért 
vagy poggyászkésedelemért a légitársaság felel, ha ilyet 
tapasztalnak, azt haladéktalanul jelezzék a légitársaság 
képviselőjének. Irodánk 18 éves kor alatti utazót csak felnőtt 
kíséretében engedélyez utazásra.

Szállások:
A szállodák csillag(*) minősítése a fogadó országok idegen-
forgalmi hivatala által megállapított kategóriabesorolás 
szerint van jelölve. Kérjük vegyék figyelembe azt, hogy a
mediterrán térségben a szállodák szolgáltatási színvonala 
eltérhet az Európa más országaiban biztosított minősé-
gi követelményektől. Irodánk minden szálláshellyel, csak 
gondos, alapos kiválasztás, valamint felmérés után létesít 
üzleti kapcsolatot. A kiválasztás során figyelembe vesszük,
a szállodák környékét, az épület, a szobák, állapotát és a 
szolgáltatások minőségét is. Irodánk ugyan folyamatosan el-
lenőrzi a szállásokat, ám legnagyobb igyekezetünk ellenére 
előfordulhat, hogy az egyes szállodák minőségi vagy egyéb 
fontos jellemzőjében valamilyen változás áll be. Ezekről a 
változásokról sajnos nem minden esetben kapunk értesítést. 
Ezért a katalógusunkban szereplő információk tájékoztató 
jellegűek (kiemelten a szállodák szolgáltatásaira vonatko-
zólag) a változás jogát fenntartjuk. Ezen változtatásokból 
eredő esetleges kellemetlenségeket sajnos elhárítani nem 
tudjuk. Szállodák, kizárólag a saját területükön és annak is 
csak az utazóközönség által használt részén kötelesek a 
kategóriájuknak megfelelő szolgáltatásokat, illetve környe-
zetet biztosítani. A legtöbb mediterrán országban, az utóbbi 
években megindult nagyobb fejlődésnek köszönhetően több 
helyen találhatók építkezések, amelyek esetenként zavar-
hatják a közlekedést, kilátást, vagy az utazók közérzetét. A 
legtöbb szálloda saját weboldallal rendelkezik, ezért kérjük 
elutazás előtt a szolgáltatásokról közvetlenül Ön is tájéko-
zódjon (ajánljuk a legismertebb keresőprogramokat: yahoo.
com vagy google.com). 

Szobák:
A katalógusunkban a szobaárakat Ft/fő összegben jelezzük. 
Kétágyas szoba egyedüli használatára mindkét férőhely 
részvételi díját be kell fizetni. A városi környezetben
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található szállodák (jellemzően Máltán) építésükből eredően 
rendelkezhetnek belső kis udvarra néző és/vagy erkély 
nélküli szobákkal. Ezek elkerülését csak felár befizetése
mellett tudjuk garantálni. Szállásunk egy részénél jelezzük a 
tengerre néző szoba foglalásának lehetőségét, ez jelenthet 
tengeri kilátást az erkélyen tartózkodva (akár oldalirányból 
is), illetve erkéllyel nem rendelkező szoba esetén tenge-
ri kilátást a szobából. A tengerre néző kilátás nem jelent 
minden esetben panoráma kilátást, a szálloda fekvéséből, 
illetve a szobák emeleti elhelyezkedéséből adódóan elő-
fordulhat, hogy a tengeri kilátást más épület, fa vagy egyéb 
tárgy zavarja, vagy részben gátolja. Az erkélyes szobák-
hoz földszinti elhelyezés esetén előfordulhat, hogy nyitott 
terasz tartozik. Kérjük vegyék figyelembe, hogy amennyiben
hárman vagy négyen (gyermekekkel) szállnak meg egy szo-
bában, a pótágy akár szétnyitható ágy vagy kanapé, azok 
behelyezése a szobák kényelmi terét jelentősen szűkíthetik. 
Az egyágyas szobák a szállodák árvaszobái, amelyek ese-
tenként az átlagosnál kisebbek, kedvezőtlenebb tájolásúak, 
ezek foglalása minden esetben egyágyas felár megfizetésé-
vel lehetséges. Előfordulhat, hogy a szálloda egyedül utazó 
vendégeinknek a kényelmesebb kétágyas szobát biztosítja 
egyedüli használatra. A szobák kétágyas elnevezése akkor 
is alkalmazható, ha a szobában csak egy franciaágy talál-
ható. A szállodák pótágy kedvezményei (felnőtt és gyermek) 
csak a normál árat fizetett két felnőtt szobafoglalása mellett
alkalmazható, kivéve akkor, ha azt irodánk külön jelzi. A pót-
ágy a normál ágytól eltérően általában kisebb méretű vagy 
összecsukható és nem nyújt azonos kényelmet a normál 
ággyal. A szállodák többségében található ún. összenyitható 
szoba, melyeket leginkább családok részére biztosítja a 
szálloda, ez esetben két szoba foglalása szükséges. Ameny-
nyiben Ön csak egy szobát foglal, az összekötő szobát a 
szálloda zárva tartja. A legtöbb szálloda ugyan térítésmente-
sen biztosít kérés esetén bébi rácsoságyat, azonban kérjük 
utasainkat, hogy ez esetben ágyneműről maguk gondoskod-
janak. Tekintve, hogy az időjárásnak az év nagy részében 
igen meleg, ezért lehetőség van az egyes szálláshelyeken 
légkondicionáló igénybevételére. Sok szálláson a berende-
zéseket központilag irányítják mind a működésük időpontját, 
mind pedig a hűtés hőfokát illetőleg. Energiamegtakarítás 
vagy műszaki hiba akadályozhatja a légkondicionáló mű-
ködését, melyekért nem tudunk felelősséget vállalni. Kérjük 
vegyék figyelembe, hogy a légkondicionáló berendezések
működése zajjal jár. A szobabeosztást a szálloda végzi, 
kívánságaikat továbbítjuk külföldi partnerünk felé, de azok 
megvalósulásáért nem tudunk felelősséget vállalni. 

Szállásfelszereltség, takarítás, vízszolgáltatás: 
A szállások kategóriánkénti felszereltsége általánosan jónak 
ítélhető. Előfordul azonban, hogy bizonyos eszközök hibá-
sak, helytelenek, vagy egyszerűen hiányoznak a szobák-
ból. Ez esetekben kérjük a problémát jelezzék a recepción 
vagy kérjék idegenvezetőnk segítségét. Ezen problémák 
megoldására mindenkor a szállásadónak van lehetősége, a 
Budavár Toursnak sajnos ezekre nincs befolyása. Az apart-
manházak turnusváltáskor biztosítanak takarítást, ágynemű-
, illetve törülközőcserét. A szállodákban takarítás általában 
naponta van, de a törülközőket, ágyneműket nem cserélik 
minden alkalommal. Ünnepnapokon vagy munkaszüneti na-
pokon a takarítás elmaradhat. Előfordulhat, hogy az Ön által 

megszokottakhoz képest kevésbé hatékony takarítás nyo-
mait veszi észre. Ilyenkor kérjük, vegyék figyelembe, hogy a
déli országok e tekintetű hagyományai, jelentősen eltérnek 
a hazai átlagostól. Az ágynemű és a törülközők mérete 
eltérhet az itthon megszokottaktól. A minibár/hűtőszekrény 
használata szállodák esetén sok esetben korlátozott. Elő-
fordulhat hogy a hűtőszekrényt (minibár) csak italcsomag- 
megrendelés esetén nyitják ki. Amennyiben utasaink ezzel 
nem élnek a hűtőszekrényt a szálloda lezárt állapotban tart-
ja. A mediterrán országok közül sokan jelentős vízhiánnyal 
küszködnek. Ezért előfordulhat, hogy a nap bizonyos szaká-
ban a szobákban a vízszolgáltatás szünetel vagy akadozik. 
A csapokból, csövekből jövő víznyomás általánosan keve-
sebb, mint a magyarországi átlag, így előfordulhatnak ebből 
kellemetlenségek. Kérjük, hogy mind a mellékhelyiség, mind 
pedig a fürdőszobai eszközöket nagyobb türelemmel, eset-
leg többszöri próbálkozással kezeljék. 

Étkezés: 
A félpanziós ellátás a megérkezés napján vacsorával kez-
dődik, míg a távozás napján reggelivel záródik. A reggelit 
és a vacsorát a szálláshelyeken meghatározott időpontban 
tudják csak elfogyasztani, ezek időpontját a szállodák in-
formációs kiadványaikban vagy tábláin találják meg. Abban 
az esetben, ha a repülők menetrendje miatt nem érik el a 
szálloda által kínált időpontban az étkezést, úgy a befizetett
étkezés elmaradhat. Az utazás miatt elmaradt ellátás költsé-
gét utólagosan visszatéríteni nem tudjuk. A szállodai étke-
zések folyamán, sok helyen kínálnak helyi specialitásokat, 
de a nemzetközi konyha egyes fogásai is megtalálhatók. A 
büfé jellegű étkezéseket alatt kategóriának és a helyi szo-
kásoknak megfelelő ételek kínálnak önkiszolgáló formában. 
Előfordulhat, hogy a szálloda az ellátás formáját megvál-
toztatja, önkiszolgálás helyett felszolgáltra vagy fordítva. A 
reggelis ellátásnál a kontinentális (péksütemény, vaj, lekvár 
és reggeli italok) és bővített kontinentális (előzőek plusz 
felvágott vagy sajt) formát biztosító szállodák is szerepelnek 
ajánlataink között. A vacsora általában 1–9 választási lehe-
tőséget nyújt önöknek, kategóriáktól függően. A befizetett
étkezéseknek nem része az italfogyasztás. A reggelihez 
általában kávét, teát, ill. gyümölcslevet biztosítanak, de az 
ezeken kívüli italfogyasztást a helyszínen kell fizetni (kivéve
az all inclusive ellátásos megrendelések). A szálloda terü-
letén kívül vásárolt élelmiszereket és italokat általában nem 
engedik bevinni a szálláshelyre. A szállodák nagy részében 
a vacsoránál elvárt a megfelelő öltözet viselése.
     
Elő- és utószezon. 
Elő- és utószezonban a szállodák egyes szolgáltatásaikat 
a rossz időre, az érdeklődés hiányára vagy akár átépítésre, 
illetve felújításra hivatkozva szüneteltethetik, illetve korlá-
tozhatják. Ez járhat azzal, hogy bizonyos szálláskategória 
részét képező szolgáltatások nem vagy csak részlegesen 
üzemelnek (fedett/fűtött medencék, beach klubok stb.) A 
szállodai étkezések során elő- és utószezonban előfordulhat, 
hogy a büféétkezést menüválasztás helyettesíti. Ezekről 
általában irodánk nem kap külön értesítést. Ezért a kataló-
gusunkban szereplő információk tájékoztató jellegűek, (kie-
melten a szállodák szolgáltatásaira vonatkozólag) azok vál-
tozásának a jogát fenntartjuk. Ezen változtatásokból eredő 
esetleges kellemetlenségeket sajnos elhárítani nem tudjuk.
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Fakultatív programok:
Katalógusunkban sok a Budavár Tours által ajánlott fakultatív 
program található. A fakultatív kirándulásokra irodánkban vagy 
csak a helyszínen lehet jelentkezni. A kirándulások minden eset-
ben a helyi utazási irodák által szervezettek. Kérjük, amennyiben 
a kirándulásokra a helyszínen jelentkezik, a programok tartalmá-
ról, áráról és indulásáról lehetőség szerint több helyen is érdeklőd-
jön, és csak ezután döntsön arról, hogy a kirándulásokat melyik 
helyi irodától rendeli meg. A helyszínen történő jelentkezés esetén 
a programok árai a katalógusunkban szereplő áraktól eltérhet. A 
programokra jelentkezéskor idegenvezetőink közvetítőként járnak 
el. A programokon való részvétel a szállodai szolgáltatások (napi 
program, ellátás stb.) lemondásával is járhat. Az elmaradt szállo-
dai szolgáltatások visszatérítésére nincs lehetőség. A programok 
minőségi megvalósulási feltételei, tartalma és körülményei csak 
és kizárólag a helyi partnerirodákon múlik, így a Budavár Tours 
minden felelősséget kizár a fakultatív programokra vonatkozólag. 
Bármely ilyen jellegű reklamációt a helyszínen kell intézni. 

Idegenvezetés: 
Marokkóban, Máltán, Cipruson, Korfun, Madeirán és Szicílián 
irodánknak magyar nyelvű idegenvezetője van. Tekintve azonban 
az utazók nagy számát és az egyes szállások közötti távolsá-
gokat, valamint a rendkívül szerteágazó feladatkört, esetenként 
előfordulhat, hogy idegenvezetőnk nem tud azonnal az Ön rendel-
kezésére állni. Idegenvezetőink általában az érkezést követően 
megadják az információs találkozó időpontját és helyét Önöknek. 
A találkozó alkalmával idegenvezetőnk több fontos, minden utast 
érintő információt közöl, ezért javasoljuk, hogy vegyenek részt 
ezen. Általában egy üdülés folyamán csak egyszer van lehetőség 
ilyen találkozóra, ezért kérjük Önöket, hogy esetleges kérdéseiket 
ekkor tegyék fel. 
Magyar képviselőink elérhetősége a marokkói partnerirodánkban: 
Bo Voyages, tel.: 00-212-2882-9230
Magyar képviselőink elérhetősége a máltai partnerirodánkban: 
S.M.S Travel & Tourism LTD., tel.: 00-356-2136-0000
Magyar képviselőink elérhetősége a szicíliai partnerirodánkban: 
Imbrianni Viaggi, tel.: 00-39-095-2500-534
Magyar képviselőink elérhetősége a ciprusi partnerirodánkban: 
Delta Wings Leisure, tel.: 00-357-24-622-405
Magyar képviselőnk elérhetősége a korfui partnerirodánkban: 
Crystal Travel, tel.: 00-30-266-104-1090
Magyar képviselőink elérhetősége a madeirai partnerirodánkban: 
Viva Travel, tel.: 00-351-291-203-900

Öltözet: 
A ruhatár összeállításánál kérjük vegyék figyelembe a légitársa-
ságok súlykorlátozását (általában 20 kg/fő), illetve a kézipoggyá-
szokra vonatkozó szigorú biztonsági előírásokat. A szállodákban 
az étkezések során a férfiak hosszúnadrágban és cipőben, a
hölgyek illendő öltözékben jelenjenek meg, ellenkező esetben elő-
fordulhat, hogy a szálloda nem engedélyezi az étterembe történő 
belépést.

E-111 vagy utasbiztosítás:
Az EU szociális biztonságot szabályozó rendelkezései értelmében 
a turisták a sürgősségi egészségügyi ellátásokra abban az állam-
ban, ahol ideiglenes tartózkodnak, ugyanazon feltételek szerint 
jogosultak, mint a tagállam polgárai (Málta, Ciprus, Portugália). A 
turisták jogosultságát az E-111-es nyomtatvány igazolja. Az E-111-
es nyomtatványt a lakóhely szerint illetékes megyei egészség-
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biztosítási pénztár állítja ki. Az E-111 feltételeiről és használatáról 
bővebben a www.oep.hu weboldalon találnak ismertetőt. 
Irodánk a QBE Atlasz Rt. utasbiztosítási csomagjait értékesíti. Az 
utasbiztosítások szolgáltatási és felhasználhatósági köre jóval 
szélesebb mint az E-111 esetében, mert az nemcsak orvosi keze-
lésre, hanem szállításra, poggyászkárra stb. is szól. 
Az ellátások költségeit a biztosító a kötvény típusának megfelelő 
összeghatárig vállalja és az utasbiztosításoknál nincs önrész.
Az utasbiztosítások megkötése előzetes ügyintézést nem igé-
nyel. Kirándulások alkalmával kényelmes, visszafogott ruházat 
javasolt. 

Kiutazási feltételek:
Az EU jogszabályok szerint a magyar turisták bárhová utazhatnak 
az EU-n belül (Máltára, Szicíliára, Korfura, Ciprusra és Madeirá-
ra is), akár személyi igazolvánnyal is. A zökkenőmentes belépés 
érdekében kérjük (amennyiben útlevél nélkül utazik) az újfajta 
„kártya típusú” személyi igazolvány használatát. Marokkóba nem 
kell magyar állampolgároknak vízum. Marokkóba történő utazás-
kor ügyeljenek arra, hogy az útlevélnek a hazautazás napján még 
6 hónapig érvényesnek kell lennie. Kérjük, nem magyar állam-
polgárságú utasaink érdeklődjenek az adott nagykövetségeken. 
A be- és kiutazási szabályok be nem tartása és az abból eredő 
költségek az utast terhelik.

Akciók:
Amennyiben a prospektusban meghirdetett katalógusáron történt 
a megrendelés, azt egy később kiadott akciós vagy kedvezmé-
nyes részvételi díjra utólagosan módosítani nem lehetséges.

Részvételi jegyek, repülőjegy, utasbiztosítások:
Az utazáshoz szükséges iratokat a repülőtéri utastalálkozó 
időpontjában és helyszínén adjuk át (általában két órával a  
repülőgép indulása előtt). Az útiokmányokat átvétel után, különös 
figyelemmel kezeljék mivel azok elvesztése vagy megrongálódása
esetén a pótlás nehezen megoldható és extra költséggel járhat. 

Képek / változások
A prospektusunkban található képek minden esetben a feltün-
tetett szállodákról vagy apartmanokról készültek. Kérjük vegyék 
figyelembe, hogy a képeket hivatásos fényképészünk készí-
tette, ezért azok elkészítésekor a lehető legjobb fény és egyéb 
tényezők játszottak közre. Előfordulhat, hogy azok különböző 
körülmények között nem vagy csak nehezen ismerhetőek fel. 
A szobákat belüről ábrázoló képek tájékoztató jellegűek és nem 
jelentik azt, hogy az adott szálláson minden szoba ugyanúgy 
néz ki. Prospektusunkban igyekeztünk minél pontosabb infor-
mációkat szolgáltatni az utazásokkal kapcsolatosan. Rajtunk 
kívül álló okok miatt előfordulhat, hogy kiadványunkban hiba 
található. Az utazással kapcsolatos lényegi változásról a Buda-
vár Tours a lehető legrövidebb időn belül igyekszik értesíteni 
utasait. A katalógusunk tartalmában történő változásokat 
irodánk internetes oldalán a www.budavartours.hu javítjuk ki. 
Az értesítés bármely rendelkezésre álló postai, elektronikus 
vagy egyéb kommunikációs eszköz segítségével történhet, 
ezért kérjük, hogy olyan elérhetőségeket adjanak meg (telefon-
számok, e-mail címek), amelyek igénybevételével könnyen 
és gyorsan értesíthetjük Önöket. A Budavár Tours kizárja 
felelősségét minden olyan esetben, ahol az értesítést a címzett 
a Budavár Tours hibáján kívül nem kapta meg. Az ebből adódó 
károkért felelősséget nem vállaljuk. 

www.budavartours.hu
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1. A BUDAVÁR TOURS Utazási Iroda által szervezett külföldi uta-
zásokra a Ptk. 398–401, valamint a 415–416. szakasza, valamint 
az utazási és utaztatási közvetítő szerződésekről szóló 214/1996. 
(XII. 23.) kormányrendelet, illetve a jelen szerződésben foglaltak 
az irányadók.
A szerződő utazási Iroda adatai:
Megnevezése: BUDAVÁR TOURS Utazási Iroda
Telefonszáma: 355-4299, fax: 356-8590
Adószáma: 10382972-2-41
Bankszámlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank: 10200847-
32412228-00000000
IKIM bejegyzési száma: R-362
A Budavár Tours vagyoni biztosítéka a QBE Atlasz Biztosító Zrt.-
nél van letétbe helyezve 207 884 000 forint összeghatárig.
AZ UTAZÁSI SZERZŐDÉS:
2. Az utazás időtartamát, a szerződés tárgyát képező szolgáltatás 
meghatározását, tartalmát és minőségét a jelen szerződés mel-
léklete, a BUDAVÁR TOURS által kiadott ajánlat (tájékoztató), to-
vábbá a megrendelést írásban foglalt visszaigazolása tartalmazza. 
Az utazási ajánlatban (tájékoztatóban) foglaltak a jelen szerződés 
elválaszthatatlan részét képezik, különös tekintettel a részvételi 
díjban figyelembe vett programokra, és a részvételi díjban nem
szereplő, külön felszámításra kerülő (reptéri illeték, üdülőhelyi 
díj stb.) díjakra. Az Utas felelőssége tudatában kijelenti, hogy a 
BUDAVÁR TOURS által kiadott utazási ajánlatban (tájékoztatóban) 
ismertettek és a jelen szerződés mellékletében rögzített utazási 
feltételeket – egészében és részleteiben egyaránt – megismerte, 
azokat elfogadja. A jelen szerződésben szereplő, valamint az uta-
zási ajánlatban történt esetleges változásokról a megrendelő Utas 
írásban és időben történő értesítése a BUDAVÁR TOURS szerző-
désben vállalt kötelezettsége.
3. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés az 
Utas által megrendelt szolgáltatások visszaigazolásával lép hatály-
ba. A BUDAVÁR TOURS vállalja, hogy az előleggel megerősített 
megrendelést a megrendeléstől számított 3 munkanapon belül 
írásban visszaigazolja lehetőség szerint.
A DÍJFIZETÉS FELTÉTELEI:
4. A megrendelő Utas az utazási szerződés aláírásával egyidejűleg 
a részvételi díjra előleget fizet. Az előleg az utazási díj 40%-a.  
A befizetett előleg garanciát képez arra, hogy a lefoglalt helyeket
az Iroda más Utasnak nem értékesítheti. A leelőlegezett utazásra 
a hely mindaddig biztosított, ameddig a befizetett előleg fedezi a
számítandó lemondási költségeket. Az Utas egyben vállalja, hogy 
az utazási díj teljes összegét, továbbá a kapcsolódó szolgáltatá-
sok díjait az utazás indulása előtt legalább 35 nappal az Irodának 
befizeti. A hátralék tárgyában a Budavár Tours Kft. külön értesítést
nem küld. Amennyiben e feltételt az utas nem teljesíti, a BUDAVÁR 
TOURS fenntartja a jogot arra, hogy a megrendelést lemondottnak 
tekintse és a befizetett részvételi díjat – a sztornóköltség levonása
után – az utasnak visszafizesse. Az Utas tudomásul veszi, hogy
a fenti befizetési határidő elmulasztása az utazási szerződés
megszűnését eredményezheti. Ha az Utas az utazása során a 
programban nem szereplő és előre be nem fizetett szolgáltatást
(pl. fakultatív program, egyágyas felár, minőségi csere stb.) vesz 
igénybe, köteles annak árát a helyszínen befizetni az iroda megbí-
zottja, vagy külföldi képviselője, partnere által megjelölt pénznem-
ben. A részvételi díj előleg címén befizetett összeg 5000 Ft/fő
levonásával visszajár az Utasnak, ha a szerződéstől legfeljebb az 
utazás megkezdése előtt 35 nappal eláll. Amennyiben az utazás 
a BUDAVÁR TOURS érdekkörében felmerült bármely okból hiú-
sult meg, úgy az előleg címén befizetett összeg teljes mértékben
visszafizetésre kerül az Utasnak.
5. A BUDAVÁR TOURS az indulás megkezdése előtt a később 
jelentkezők részére üzletpolitikai érdekből a részvételi díj csökken-
tésének jogát (pl. kedvezményes akció) fenntartja. 
6. A 4. pontban foglalt esetekben – ha az Utas az utazási szer-
ződéstől az utazás megkezdése előtt legalább 35 nappal eláll, 
illetve az utazási Iroda érdekkörében felmerült bármely ok miatt 
meghiúsul – az Utas által befizetett díj előlegének, valamint a már
befizetett részvételi díj teljes összegének visszafizetését (az Utas
elállása esetén 5000 Ft/fő kezelési költség levonása mellett) a 

BUDAVÁR TOURS szerződésben vállalt kötelezettségének tekinti 
és az Utasnak közvetlenül, vagy közvetítője útján az elállástól szá-
mított 8 napon belül visszafizeti.
7. Áraink 1 EUR= 265 forint árfolyamig érvényesek. Az árfolyam 
változása, bel- vagy külföldi árváltozás, pl. a repülőjegy árának, 
az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos adó és illetékek mértéké-
nek az időközben történő változása miatt a BUDAVÁR TOURS a 
részvételi díj összegét az utazás megkezdése előtt maximum 20 
nappal korrigálhatja. Az így előállt díjemelés okát és mértékét az 
Utassal írásban azonnal közli. Amennyiben a részvételi díj emelé-
se az eredeti összeg 10%-át meghaladja, az Utas az értesítéstől 
számított 3 napon belül a szerződéstől – az Iroda írásban történő 
értesítése mellett – elállhat. Ez esetben a BUDAVÁR TOURS a be-
fizetett összeget az indokolt és igazolt költségek levonása mellett a
6. pontban rögzítettek szerint visszatéríti.
A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK, MEGSZÜNTETÉSÉNEK,  
HIBÁS TELJESÍTÉSÉNEK ESETEI ÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI:
8. A BUDAVÁR TOURS az utazáshoz szükséges legkisebb utas-
létszám hiányában az utazás megkezdése előtt legkésőbb  
20 nappal az utazási szerződéstől elállhat. Elállhat továbbá az 
iroda a szerződéstől abban az esetben is (akár az indulás napján 
is), ha az utazást a szerződés megkötésekor nem látható külső 
körülmény (a célországban bekövetkezett, az emberi életet, egész-
séget, illetve az Utas személyi és vagyonbiztonságát veszélyeztető 
politikai esemény, vagy természeti csapás) az Utas biztonságát 
veszélyezteti. Ha a BUDAVÁR TOURS az utazási szerződéstől 
ezen pont alapján áll el, az Utas az eredetivel azonos, vagy meg-
egyezéssel attól magasabb, vagy alacsonyabb értékű szolgálta-
tásra tarthat igényt. A szolgáltatás díjaiban előállt különbözetet a 
felek egymásnak kölcsönösen megtérítik, illetve az Iroda az eredeti 
utazásra befizetett díjból a különbözetet az Utasnak visszatéríti.
Amennyiben az Utas más szolgáltatásra nem tart igényt, a befize-
tett díj teljes összegének a visszafizetésére, továbbá az utána járó
évi 20% kamat időarányos részére tarthat igényt.
9. Amennyiben a BUDAVÁR TOURS az utazás feltételeit – a prog-
ramot, illetve a részvételi díj összegét – a szerződés létrejötte után 
lényegesen megváltoztatta és erről az Utast a 7. pontban foglaltak 
szerint értesíti, az Utas a szerződéstől az értesítés kézhezvételétől 
számított 3 munkanapon belül elállhat. Az elállás jogkövetkezmé-
nye ebben az esetben a 8. pontban foglaltak szerint fog alakulni.
10. Ha a szerződés teljesítése az utazás során ellehetetlenül, a 
BUDAVÁR TOURS az Utas érdekében minden szükséges – tőle 
telhető – intézkedést megtesz, és azok költségét az Utasnak meg-
előlegezheti. A foganatosított intézkedés költsége a BUDAVÁR 
TOURS Utazási Irodát terheli, amennyiben az ellehetetlenülés, 
illetve a szerződés teljesítésének a hiánya neki felróható tényezők 
következtében, vagy az érdekkörében felmerült okok miatt követ-
kezett be.
11. Amennyiben az Utas az utazás megkezdése előtt 35 napon be-
lül áll el, vagy az utazáson saját önhibájából nem vesz, illetve azon 
hatósági elutasítás miatt nem vehet részt, kártérítést és költség-
térítést tartozik fizetni. Költségtérítésként az utazás megkezdését
megelőző 35–21 nap közötti lemondás esetén a részvételi díj 30%-
át, 20–16 nap közötti lemondás esetén a részvételi díj 60%-át, 
15–8 nap közötti lemondás esetén a részvételi díj 85%-át, 7 napon 
belüli lemondás esetén a részvételi díj 100%-át köteles megfizetni.
A fent felsorolt határidők az Irodához beérkező írásbeli értesítés 
időpontjától számítandók (szóbeli lemondást nem áll módunkban 
elfogadni). Ha az Utast az utazás megkezdése után saját hibája 
következtében az utazásból kizárják a befizetett részvételi díjból
csak az általa igénybe nem vett, és a külföldi partner által le nem 
számlázott szolgáltatások forint ellenértékére tarthat igényt. A rész-
vételi díjban szereplő költségek (a közlekedés, az idegenvezetés 
stb.) és az Iroda szervezésí díjának visszatérítésére nem tarthat 
igényt. Az Iroda az Utas részére a visszafizetendő összegből a
költségek ezen összegét jogosult levonni.
12. A 9. pontban foglaltak esetében a visszafizetés határideje a
szerződéstől való elállástól számított 8 munkanap.
13. Az Utas a szerződésben kikötött, az utazásban való részvételi 
jogát az utazás megkezdése előtt legkésőbb 35 nappal jogosult 
más személy részére átengedni és ezzel saját jogáról lemondani. 

www.budavartours.hu



Utazási feltételek 135

Utazási feltételek

Az Utas az ezzel kapcsolatos döntéséről és 3. személy javára 
történő engedményezéséről az Irodát írásban tartozik értesíteni. 
A vele kapcsolatos költségek az engedményező Utast terhelik. 
Módosítási költség 5000 Ft/fő. Az Utas csak olyan személy javára 
engedményezheti az utazásban való részvétel jogát, aki megfelel 
az utazási szerződésben rögzített feltételeknek, és az abban 
foglaltak tudomásul vételéről írásban nyilatkozik. 35 napon belüli 
névcsere, időpont-módosítás lemondásnak minősül és a 11. pont-
ban foglaltak szerinti költségtérítés fizetendő.
14. A BUDAVÁR TOURS Utazási Iroda utazásszervezői tevékeny-
séggel kapcsolatos polgári és jogi felelősségi szabályok (Ptk. 399. 
szakasz) alkalmazása során a sztrájk, a háborús és politikai konf-
liktus, a közveszély, a katasztrófa, a terrortámadás, a nemzetközi 
embargó, valamint légitársaságok által egyoldalúan kötött és ér-
vényes felelősségi korlátozások (menetrendi változások, késések, 
előzetes értesítés nélküli közbeeső leszállások stb. Igény esetén 
kérje a légitársaság szerződését.) a fent idézett Ptk. 399. szakasz 
1. bekezdésébe tartozó olyan ellehetetlenülési oknak minősülnek, 
amelyért egyik felet sem terheli felelősség, mivel azok saját akara-
tuktól függetlenül merültek fel.
15. A BUDAVÁR TOURS a szerződésben vállalt szolgáltatások 
teljesítéséért akkor is felel, ha azokat közreműködője (a fuvarozó, 
a szálloda stb.), illetve közvetítője útján teljesíti (kizárva a 14. 
pont értelmében felsoroltakat). Amennyiben a BUDAVÁR TOURS 
a szerződésben vállalt utazást nem a vállalásnak megfelelően 
teljesíti, a részvételi díjat arányosan tartozik leszállítani. Nem 
kötelezhető a részvételi díj leszállítására, ha az Utas valamely 
szolgáltatást saját elhatározásából vagy érdekkörében felmerült 
okokból nem vett igénybe. A nem szerződésszerű teljesítésből 
eredő igény érvényesítésének mindenkori feltétele, hogy az Utas 
a kifogását a helyszínen az utaskísérőnek – ha ilyen nincs, a hely-
színi szolgáltatónak – haladéktalanul bejelentse, mely bejelentést 
jegyzőkönyvben, 2 tanú aláírásával kell rögzíteni. Az Utas az ilyen 
jogcímen támasztott igényét a hazaérkezés után haladéktalanul, 
de legkésőbb 8 munkanapon belül tartozik a BUDAVÁR TOURS-
hoz – a helyszínen készített jegyzőkönyv csatolásával eljuttatni.  
A kárigény bejelentése határidejének az Utas hibájából történő el-
mulasztása jogvesztő hatályú. Ezen esetben a BUDAVÁR TOURS 
mentesül a kártérítési felelősség alól. A BUDAVÁR TOURS fele-
lősséggel vállalja, hogy a bejelentett kárigényt annak alaposságát 
és jogosságát a bejelentéstől számított 30 napon belül felülvizs-
gálja és az álláspontjáról az Utast írásban értesíti.
A kártérítés maximális összege a befizetett részvételi díj.
16. A részvételi díj utasbiztosítást nem tartalmaz, amennyiben 
mégis, azt külön jelzi az Iroda. A betegség-, baleset- és poggyász-
biztosítás megkötése kötelező, irodánkban az Atlasz Biztosító 
biztosításait forgalmazzuk. Minden Utasunknak jelentkezésével 
egyidejűleg automatikusan sztornóbiztosítást is kötünk (díja a 
részvételi díj 1%-a), mely útlemondás esetén meghatározott fel-
tételek mellett (részletes feltételeit kérje Irodánkban) utasainkat a 
részvételi díj visszatérítésére jogosítja fel.
TOVÁBBI FELTÉTELEK:
17. A BUDAVÁR TOURS a jelentkezéssel egy időben tájékoz-
tatja az Utast az utazáshoz szükséges okmányok (pl. vízum 
stb.) beszerzéséről és pontosítják: a szükséges okmányokat 
a megrendelő Utas, vagy megbízásából az Iroda szerzi-e be. 
Tájékoztatja továbbá az Utast egyes adatszolgáltatási kötelezett-
ségekről és azok határidejéről. A jelzett adatszolgáltatások, illetve 
a határidők elmulasztása az Utasnak felróható okokból az utazást 
meghiúsíthatja.
18. Az Utas az utazás során köteles az utazással kapcsolatos 
hatályos előírásokat (útlevél, vízum, vám, deviza, egészség-
ügyi és egyéb) jogszabályi előírásokat betartani. Az Utas 
felelőséget vállal arra, hogy az útlevele az indulást követően 
még legalább 6 hónapig érvényes, és az adott ország elő-
írásainak megfelel. Ezek elmulasztása esetén bekövetkezett 
károk és többletköltségek az Utast terhelik. Amennyiben az 
Utas a jogszabályok megsértése miatt az utazásban nem 
vehet részt, a BUDAVÁR TOURS a részvételi díj teljes körű 
megtartására jogosult. Az Utas ez esetben visszatérítésre 
nem tarthat igényt.

19. Az utazás során az Utas által harmadik személynek okozott 
kárért az Utas közvetlen felelősséggel tartozik.
20. A saját csomagjai és értékei megőrzéséről az utazás során az 
Utas köteles gondoskodni.
21. Az Utas tudomásul veszi, hogy az úti okmányokat (repülőjegy, 
„Voucher”, útlevél, vízum) a repülőtéren vagy a buszpályaudvaron, illet-
ve az előzetesen írásban tájékoztatott helyen és időpontban veszi át.
22. A különböző üdülőhelyeken található partnerirodáink fakultatív 
kirándulásokat szerveznek, és egyéb szolgáltatásokat (pl. étkezés, 
autókölcsönzés stb.) nyújtanak. Kérjük mielőtt igénybe veszik ezeket  
a lehetőségeket, tájékozódjanak más helyi irodák ajánlatairól is.  
A helyszínen befizetett programokkal és szolgáltatásokkal kapcso-
latban irodánk semmilyen reklamációt nem fogad el.
23. A szálláshely kategóriák az adott ország besorolásának meg-
felelően eltérhetnek a magyarországi és a nemzetközi szabványtól.  
A szállodai szobákat a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően általá-
ban az érkezés napján 14 órától, illetve a távozás napján  
10 óráig áll rendelkezésre. Korábbi érkezés vagy későbbi távozás 
esetén csomagszoba áll vendégeink rendelkezésére. Egyágyas 
elhelyezést – felár fizetése ellenében – csak korlátozottan tudunk
biztosítani, s azt minden esetben csak a szálloda vagy a partner 
visszaigazolása után tudjuk garantálni. Az egyágyas szobák álta-
lában kisméretűek, illetve a szálloda, hajó kedvezőtlenebb fekvésű 
részében helyezkednek el. Tengerre, medencére stb. néző szobát 
– ha erre lehetőség van – csak felár befizetése mellett tudjuk
garantálni. Minden igyekezetünk ellenére előfordul hogy szállodai 
túltöltések miatt (amit az adott ország törvényei megengednek) nem 
sikerül helyet biztosítani az Önök által már korábban megrendelt 
szállodában még akkor sem, ha azt már jóval az utazás előtt 
befizették. Ilyen esetben a hoteltulajdonos, illetve Irodánk köteles
pótszállást biztosítani az adott szálloda kategóriájával megegye-
ző vagy magasabb kategóriában. A szállodák kategória szerinti 
besorolása az adott ország besorolása alapján készült, ami nem 
minden esetben egyezik meg a nemzetközi besorolással. A szobák 
kiosztása minden esetben a szálloda feladata, ezt a Budavár Tours 
nem tudja befolyásolni. Az utólagosan meghirdetett különleges 
ajánlatok (Last minute) esetén csak a szálloda kategóriáját garan-
táljuk, és nem minden esetben a meghirdetett szállásba sikerül 
helyet biztosítani. Irodánk az utazásokkal kapcsolatos speciális 
kéréseket maximálisan figyelembe veszi‚ de azok teljesítésére ga-
ranciát nem tud vállalni.
24. A személyiségi jogok védelme érdekében az utasok nevét, 
tartózkodási helyét, elutazási és visszaérkezési időpontját – még 
sürgős esetekben – sem adjuk meg harmadik személynek, kivéve 
ha az Utas maga azt nem kérte. Közlések, üzenetek továbbítási 
költségei az Utast terhelik. Kérjük elutazása előtt tájékoztassa erről 
hozzátartozóit.
25. A szerződő felek kinyilatkoztatják: a BUDAVÁR TOURS által 
szervezett utazások esetében az utazással kapcsolatos vitás  
kérdéseiket megegyezés útján igyekeznek rendezni. Ennek  
hiányában a Budai Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességében 
állapodnak meg.
Budapest, .......... év ......................... hó ......... napján.
Záradék: csoportos utazás szervezése esetén (2 főt meghaladó) 
a csoport nevében eljáró képviselő kijelenti, hogy a jelentkezők 
részéről teljes körű képviseleti, nyilatkozati és eljárási felhatalma-
zással rendelkezik. Felhatalmazása a megrendelésen túl kiterjed a 
részvételi díj előleg, illetve a teljes körű részvételi díj feletti rendel-
kezésre is.

A BUDAVÁR TOURS Utazási Iroda nevében:

......................................................................................................

Az Utas nevében:

......................................................................................................

Utazási irodánk minden foglalás esetében személyenként  
500 Ft foglalási díjat számít fel. 

www.budavartours.hu



Személyes kapcsolatfelvétel:
A hozzánk személyesen befáradókat nyitvatartási időben szeretettel várjuk központi 
irodánkban, a 1011 Budapest, Batthyány tér 5–6. szám alatt található Batthyány téri 
vásárcsarnok első emeletén. 

Szezonban irodánk – legnagyobb örömünkre – szinte folyamatosan tele van utassal. 
A várakozási idő csökkentése érdekében kérjük, indulás előtt „nézzen be” hozzánk élő-
képes webkameránkon keresztül a http://www.budavartours.hu/kapcsolat/ oldalon! 
Ugyanitt részletes megközelíthetőségi információkat is talál, akár gépkocsival, akár 
tömegközlekedéssel kíván eljutni hozzánk.

Partnerirodáink:
Saját szervezésű útjainkat az ország több száz pontján partnerirodáinknál 
is lefoglalhatja. Az Önhöz legközelebbi partnerünket a 
http://www.budavartours.hu/kapcsolat/partnereink.asp címen választhatja ki.

Telefonos kapcsolatfelvétel:
Felkészült munkatársaink nyitvatartási időben a (36-1) 355-4299-es központi telefon-
számon várják megtisztelő hívását! A faxok elküldéséhez kérjük, használja a 
(36-1) 356-8590-es központi faxszámot! Munkatársaink, részlegeink elérhetőségeit a 
http://www.budavartours.hu/kapcsolat/ oldalon tekintheti meg.

Internetes kapcsolatfelvétel:
Tudjuk, hogy irodánkat néha nehéz telefonon elérni, ezért számos egyéb módon is 
felveheti velünk a kapcsolatot.

Általános, utazással kapcsolatos e-mailjeit az ertekesites@budavartours.hu címre 
várjuk. Munkatársainknak és részlegeinknek szóló leveleit a  
http://www.budavartours.hu/kapcsolat/ webcímen lévő elérhetőségeken várjuk.

„Beszéljen” velünk telefonköltség nélkül! Nyitvatartási időben használja az online 
utastájékoztatónkat a http://www.budavartours.hu/kapcsolat/ oldalon, ahol azonnal 
választ kap az utazásainkkal kapcsolatos kérdéseire!  

Akciós és last minute utak, hírlevél:
Az aktuális akcióinkat minden esetben a http://www.budavartours.hu/ oldalon 
találhatja meg először. A legjobb ajánlatokat e-mail hírlevelünkben is elküldjük Önnek, 
amennyiben feliratkozik hírlevél listánkra a http://www.budavartours.hu/hirlevel/ 
címen.

Budavár Tours
H-1011 Budapest, Batthyány tér 5–6. (Vásárcsarnok, I. em.)
Telefon: (36-1) 355-4299 • Fax: (36-1) 356-8590
E-mail: ertekesites@budavartours.hu • www.budavartours.hu
Ikim engedélyszám: R-362
 
Nyitva tartásunk
június 9-től szeptember 21-ig,
hétfőtől péntekig: 9–20 óráig,
szombaton: 9–17 óráig

szeptember 22-től június 8-ig,
hétfőtől péntekig: 9–19 óráig,
szombaton: 9–15 óráig



Indulás!
Élmények várnak!

www.budavartours.hu                    ertekesites@budavartours.hu



Élmények
Budavár Tours

Ciprus
Korfu
Madeira
Marokkó
Málta
Szicília

Tavasz/Nyár/Ősz 
2008

04.15. A katalógus garantált kedvezményes árai csak 
2008. április 15-ig történő foglalás esetén érvényesek! 

BUDAVAR
TOURSAz Ön utazási irodája, akihez bizalommal fordulhat:

H-1011 Budapest, Batthyány tér 5–6. (Vásárcsarnok, I. em.)
Telefon: (36-1) 355-4299 • Fax: (36-1) 356-8590

ertekesites@budavartours.hu • www.budavartours.hu
Ikim engedélyszám: R-362
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