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UTAZÁS SEGÍTSÉGGEL

Néha megkérdezik tőlem, hogy ugyan miért érdemes uta-
zási irodához fordulni, és amúgy miért éppen a Vistához? 
Azt szoktam mondani, hogy jómagam, nagyon rutinos turis-
taként is rengeteg hibát követek el egy-egy utazás folyamán, 
hát akkor milyen nagy szüksége van egy átlagos utazónak 
a szakavatottak segítségére. Külön nagy előny, hogy a Vista 
kifejezetten lelkiismeretes, és korrekt az ügyfelei útba igazí-
tásában. Tényleg.

HAJÓUTAK ............................................................4-23
 Bevezető ............................................................................ 5
 Csoportos hajóutak .......................................................... 6
 Egyéni hajóutak ................................................................ 11

CSOPORTOS UTAK MAGYAR IDEGENVEZETŐVEL ... 24-40
 Egyesült Arab Emirátusok és Indonézia ........................ 25
 Törökország .................................................................... 26
 Új-Zéland ......................................................................... 27
 Mongólia .......................................................................... 28
 Kína .................................................................................. 29
 Egyesült Arab Emirátusok .............................................. 30
 Amerikai Egyesült Államok ............................................. 31
 Üzbegisztán ......................................................................32
 Skócia .............................................................................. 33 
 Vietnám, Kambodzsa ..................................................... 34
 Thaiföld – Laosz, Kambodzsa ........................................ 35
 Lappföld, Mexikó............................................................. 38
 Dél-Amerika, Brazília ..................................................... 39
 Toscana, Bajorország .....................................................40

EGZOTIKUS ÜDÜLÉSEK ........................................ 42-89
 Thaiföld ............................................................................ 43
 Maldív .............................................................................. 48
 Seychelles ........................................................................ 54
 Mauritius ......................................................................... 56
 Srí Lanka .......................................................................... 58
 Indonézia .........................................................................60

 Kuba .................................................................................66
 Peru .................................................................................. 68
 Ecuador............................................................................69
 Mexikó ............................................................................. 70
 Dominikai Köztársaság .................................................. 72
 Costa Rica ........................................................................ 73
 Karib-szigetek ..................................................................74
 Amerikai Egyesült Államok ............................................ 76
 Omán ............................................................................... 78
 Egyesült Arab Emirátusok .............................................. 79
 Dél-Afrikai Köztársaság ................................................. 82
 Kenya ............................................................................... 83
 Tanzánia .......................................................................... 84
 Madagaszkár ................................................................... 85
 Francia Polinézia ............................................................. 86
 Ausztrália ........................................................................ 88
 Fiji ..................................................................................... 89

TÉLI NYARALÁSOK EGY KARNYÚJTÁSNYIRA .........90-94
 Spanyolország, Kanári-szigetek .................................... 91
 Zöld-foki Köztársaság .................................................... 92
 Marokkó ........................................................................... 93
 Jordánia ........................................................................... 94

SÍUTAK .............................................................. 96-102
 Szlovénia ......................................................................... 97
 Ausztria ...........................................................................99 
 Olaszország ....................................................................102

Kurucz János
A 30 éves Vista alapítója

VISTA Viszonteladás 
+36 1 429 97 60 | viszonteladas@vista.hu



4

HAJÓUTAK



5

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

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

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

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

» Egyre több hajón bővülnek a kimondottan gyermekek 
részére testre szabott szolgáltatások és programok;

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

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

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

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

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

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

MIÉRT JÓ EGY ÚSZÓ LUXUSSZÁLLODA FEDÉLZETÉN 
BEBARANGOLNI A VILÁGOT VAGY ANNAK 
EGY SZEGLETÉT?

BEVEZETŐ

A katalógusban szereplő egyéni hajóutak során az ár tartalmazza: az el-
helyezést a kiválasztott kategóriában, kétágyas kabinban, a teljes ellátást 
és korlátozott italfogyasztást a fedélzeten, a Norwegian hajóútjai esetén a 
Premium All inclusive szolgáltatáscsomagot (meghatározott alkoholos és 
alkoholmentes italok, borravaló) és a hajón található legtöbb szórakozta-
tó és sportlétesítmény használatát. Az utazásokon a részvételi díj nem 
tartalmazza: a kikötői illetéket (melyet ajánlatonként feltüntettünk), a ki-
kötőbe jutás költségeit, az esetlegesen felmerülő vízumköltségeket, az 
italfogyasztás egy részét, a személyes kiadásokat (pl. telefon, internet), a 
kötelező útlemondási biztosítást (1,5%), a kötelező borravalót a hajóút vé-
gén (térségtől függően kb. 10 euró/fő/éj vagy 13,50 dollár/fő/éj – kivéve 
Norwegian hajóutak) és a parti kirándulásokat. Legkedvezőbb akciós ára-
inkról, az előre foglalható kirándulás- és italcsomagokról, szolgáltatások-
ról (pl. transzfer, parkoló, internet) érdeklődjön irodáinkban!
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ÁZSIA
Csoportos hajóút

PRINCESS CRUISES – SAPPHIRE PRINCESS 
JAN. 30. | 13 NAP • 10 ÉJ

DÉLKELET-ÁZSIA TENGEREIN

Fedezze fel Délkelet-Ázsiát ezen a varázslatos hajóúton! Járja 
be az elképesztő sebességgel fejlődő Kuala Lumpur utcáit 
és legfontosabb látnivalóit; ismerkedjen meg a 700 éves 
Melakával, mely méltán lett a Világörökség része; majd száll-
jon fel az „úszó szállodára” Szingapúrban! A tengeren töltött 
napok során használja ki a luxushajó által nyújtott szóra-
kozási és kikapcsolódási lehetőségeket, felejtse el a hétköz-
napokat, és pihenjen, miközben a hajó a következő városba 
viszi: Bangkokba, ahol minden utca újabb és újabb megle-
petéseket tartogat; és Saigonba, a mindig nyüzsgő, végletek 
városába. Ne hagyja ki a fürdőzést sem Koh Samui pálma-
fákkal szegélyezett, finom homokos strandján! Ennyi élmény 
és látnivaló mellett felkészült idegenvezetőnk varázsolja még 
izgalmasabbá és tartalmasabbá az utazást.

FAKULTATÍV PROGRAMOK MAGYAR IDEGENVEZETŐVEL
Ho Chi Minh városnézés: 32 900 Ft/fő
Bangkok városnézés: 39 900 Ft/fő
Koh Samui szigettúra strandolással: 22 500 Ft/fő 
Szingapúr – belépő az esőerdő üvegházba: 5 400 Ft/fő 

Az ár tartalmazza: a repülője-
gyet Budapestről Kuala Lum pur-
ba és Szingapúrból Buda pestre 
átszállással a Qatar Airways lé-

gitársasággal, a magyar nyelvű idegenvezetést a teljes út során, a szállást 
2 éjre Kuala Lumpurban, 1 éjre Melakában 4* szállodák kétágyas szobáiban 
reggelivel, a 2 napos programot a hajóút előtt városnézésekkel (Putrajaya, 
Kuala Lumpur, Batu barlang, Melaka), a városnézést Szingapúrban a ha-
jóút végén, a 7 éjszakás hajóutat kétágyas garanciális kabinban, a hajón 
teljes ellátást (reggeli, ebéd, vacsora, snack és korlátozott italfogyasztás), 
a hajón található szórakoztató és sportlétesítmények nagy részének hasz-
nálatát, valamint a szükséges kikötői és reptéri transzfereket.  
Az ár nem tartalmazza: a repülőtéri és kikötői illetéket (kb. 197 000 Ft/
fő), a vietnami vízumot (45 USD/fő), a kötelező borravalót a hajóúton (14,5 
USD/nap/fő), a fakultatív parti kirándulásokat magyar nyelvű idegenveze-
tővel, a személyes kiadásokat, a borravalót a szárazföldi programokon, a 
kötelező útlemondási biztosítást (1,5%) és az utazási biztosítást. A csoport 
min. 20 fő, a magyar nyelvű fakultatív programok min. 12 fő jelentkezése 
esetén indulnak.

Belső kabinban 464 900 Ft/fő

Külső kabinban 494 900 Ft/fő

Balkonos kabinban  529 900 Ft/fő

Budapest - Kuala Lumpur (2 nap) | Melaka | Szingapúr |  
tengeren | Koh Samui | Bangkok | tengeren | Ho Chi Minh, 
Vietnám | tengeren | Szingapúr – Budapest

vista.hu/delkelet-azsia-tengerein-hajout

Repülővel, magyar idegenvezetéssel

Melaka

Szingapúr

Kuala Lumpur

Koh Samui

Bangkok
Ho Chi Minh

Andamán-tenger

Dél-kínai-tenger

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

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

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

Indulási idôpontok: novembertôl

Ár: belsô kabinban 169 900 Ft-tól/fô 
(az illetéket is tartalmazza)

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

 A világ egyik legnagyobb flottája 
26 prémium kategóriás hajóval

 Évi közel 5 millió utas

 Díjnyertes szórakoztatás 
a fedélzeten

 24 órás, ingyenes szobaszerviz

 Kitûnô éttermi fogások

 Parti kirándulások nagy választéka

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

Carnival_190x270_5.indd   1 10/19/18   1:16 PM
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NYUGAT-KARIB
Csoportos hajóút

FEBR. 20. | 12 NAP • 10 ÉJ

NYUGAT-KARIB HAJÓÚT

Varázslatos karibi hajóútra invitáljuk Önt, melynek kereté-
ben magyar idegenvezető kíséretében fedezheti fel a Karib-
térség legszebb szigeteit, a hajón töltött napok alatt pedig 
MSC Cruises egyik legszebb luxushajójának fedélzetén 
pihenhet és szórakozhat. Hagyja maga mögött a borús, téli 
napokat, és élvezze a napsütést Miami Beachen, vagy éppen 
a Bahamákon!

Budapest – Miami (3 nap) | tengeren | Ocho Rios | George Town | 
Cozumel | tengeren | Nassau | Miami – Budapest

Az ár tartalmazza: a 
repülőjegyet át szál lás-
sal, a magyar nyelvű 
idegen vezetést a teljes 
út során, a szállást  
3 éjre Miami Beachen, 

4* szálloda kétágyas szobáiban reggelivel, 7 éjszakás hajóutat kétágyas ka-
binban, a hajón teljes ellátást (reggeli, ebéd, vacsora, snack és korlátozott 
italfogyasztás), a hajón található szórakoztató és sportlétesítmények nagy 
részének használatát, valamint a szükséges kikötői és reptéri transzfereket. 
Az ár nem tartalmazza: a repülőtéri és kikötői illetéket (kb. 186 900 Ft/fő), 
a kötelező borravalót (13 USD/nap/fő), az ESTA elektronikus beutazási en-
gedélyt, a fakultatív parti kirándulásokat magyar nyelvű idegenvezetővel, a 
személyes kiadásokat és a kötelező útlemondási biztosítást (1,5%), az uta-
zási biztosítást. A csoport min. 20 fő, a magyar nyelvű fakultatív progra-
mok min. 10 fő jelentkezése esetén indulnak.

vista.hu/nyugat-karib-hajout

Belső Bella kabinban 458 900 Ft/fő 

Belső Fantastica kabinban 474 900 Ft/fő

Balkonos Bella kabinban 557 900 Ft/fő

Balkonos Fantastica kabinban 593 900 Ft/fő

FAKULTATÍV PROGRAMOK MAGYAR IDEGENVEZETŐVEL
Ocho Rios: 21 900 Ft/fő
Georgetown: 19 900 Ft/fő
Cozumel: 19 900 Ft/fő
Nassau: 21 900 Ft6fő

Repülővel, magyar idegenvezetéssel

George Town

Cozumel

NassauMiami

Ocho Rios
Karib-tenger

Mexikói-öböl
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NYUGAT-MEDITERRÁN
Csoportos hajóút

JÚL. 7. | 8 NAP • 7 ÉJ

NYUGAT-MEDITERRÁN HAJÓÚT 

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

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

Az ár tartalmazza: a 
repülőjegyet Budapest 

– Milánó – Budapest út-
vonalon közvetlen, me-
net rend szerinti jára-
tokra, a magyar nyelvű 
idegen vezetést a teljes 

út során, a 7 éjszakás hajóutat kétágyas kabinban, a hajón teljes ellátást 
(reggeli, ebéd, vacsora, snack és korlátozott italfogyasztás), a hajón talál-
ható szórakoztató és sportlétesítmények nagy részének használatát, va-
lamint a félnapos Milánó városnézést. Az ár nem tartalmazza:  
a repülőtéri és kikötői illetéket (kb. 82 600 Ft/fő), a kötelező borravalót a 
hajóút végén (10 euró/fő/nap), a fakultatív parti kirándulásokat magyar 
nyelvű idegenvezetővel, a személyes kiadásokat, a kötelező útlemondási 
biztosítást (1,5%) és az utazási biztosítást. A csoport min. 20 fő, a magyar 
nyelvű fakultatív programok min. 10 fő jelentkezése esetén indulnak.

vista.hu/nyugat-mediterran-hajout-seaview

Belső Bella kabinban 364 900 Ft/fő 

Belső Fantastica kabinban 388 900 Ft/fő

Külső Fantastica kabinban 478 900 Ft/fő

Balkonos Bella kabinban 527 900 Ft/fő

Balkonos Fantastica kabinban 563 900 Ft/fő

FAKULTATÍV PROGRAMOK MAGYAR IDEGENVEZETŐVEL
Részletekről kérjük érdeklődjön irodáinkban!

Repülővel, magyar idegenvezetéssel

MSC Bellissima – Új hajó

Barcelona

Földközi-tenger

Valletta

Messina

Nápoly

GenovaMarseille
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Olden

Északi-tenger

Koppenhága

Kiel

Stavanger

Flaam

Alesund

Északi-tenger

Koppenhága

Kiel

Hellesylt/Geiranger

Flaam

NORVÉG FJORDOK
Csoportos hajóút

JÚL 14., AUG. 11. | 8 NAP • 7 ÉJ

NORVÉG FJORDOK HAJÓÚT

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

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

vista.hu/norveg-fjordok-hajout-meraviglia

Az ár tartalmazza: a repülőjegyet Budapest – Koppenhága – Budapest 
útvonalon közvetlen,  menetrend szerinti járatokra, a magyar nyelvű ide-
genvezetést a teljes út során, a 7 éjszakás hajóutat kétágyas kabinban, a 
hajón teljes ellátást (reggeli, ebéd, vacsora, snack és korlátozott italfo-
gyasztás), a hajón található szórakoztató és sportlétesítmények nagy ré-
szének használatát, valamint a félnapos Koppenhága városnézést.  
Az ár nem tartalmazza: a repülőtéri és kikötői illetéket (kb. 82 600 Ft/fő), 
a kötelező borravalót a hajóút végén (10 euró/fő/nap), a fakultatív parti ki-
rándulásokat magyar nyelvű idegenvezetővel, a személyes kiadásokat, a 
kötelező útlemondási biztosítást (1,5%) és az utazási biztosítást. A csoport 
min. 20 fő, a magyar nyelvű fakultatív programok min. 10 fő jelentkezése 
esetén indulnak.

júl. 14. aug. 11.

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

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

Külső Bella kabinban 392 900 Ft/fő 493 900 Ft/fő

Külső Fantastica kabinban 456 900 Ft/fő 534 900 Ft/fő

Balkonos Bella kabinban 527 900 Ft/fő 579 900 Ft/fő

Balkonos Fantastica kabinban 563 900 Ft/fő 619 900 Ft/fő

júl. 14. aug. 11.

Repülővel, magyar idegenvezetésselRepülővel, magyar idegenvezetéssel

MSC Meraviglia

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

FAKULTATÍV PROGRAMOK MAGYAR IDEGENVEZETŐVEL
Részletekről kérjük érdeklődjön irodáinkban!
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EGYÉNI HAJÓUTAK

vista.hu/nyugat-mediterran-hajout-belissima vista.hu/nyugat-mediterran-terseg-hajout

MÁRC. 17.–NOV. 19. KÖZÖTT MINDEN VASÁRNAP | 8 NAP • 7 ÉJ

NYUGAT-MEDITERRÁN HAJÓÚT 
NOV. 17.–ÁPR. 13. KÖZÖTT MINDEN SZOMBATON | 8 NAP • 7 ÉJ

A NYUGAT-MEDITERRÁN TÉRSÉG KINCSEI 

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

Genova | Civitavecchia (Róma) | Palermo | Valletta | tengeren | 
Barcelona | Marseille | Genova

Cirque du Soleil előadásai a fedélzeten!

Cirque du Soleil előadásai a fedélzeten!MSC Bellissima – Új hajó

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

Hajó neve: MSC Meraviglia
Hajó adatai: 14 utasfedélzet, 4488 utas
Szolgáltatások: 3 felnőtt és gyermekmedence, aquapark, 
jacuzzi, 3 csúszda, 11 étterem, 20 bár, SPA, fitneszterem, 
sportolási lehetőségek, kaszinó, színház, boltok, bowlingpá-
lya, 5D mozi, F1 szimulátor 

Kikötői illeték: 47 000 Ft/fő, 
gyermekkedvezmény pótágyon: 
12 éves kor alatt csak kikötői ille-
téket fizet.

Belső kabinban 137 700 Ft/főtől

Külső kabinban 189 000 Ft/főtől

Balkonos kabinban 258 300 Ft/főtől

Kikötői illeték: 47 000 Ft/fő, 
gyermekkedvezmény pótágyon: 
12 éves kor alatt csak kikötői ille-
téket fizet.

Belső kabinban 154 900 Ft/főtől

Külső kabinban 192 900 Ft/főtől

Balkonos kabinban 239 900 Ft/főtől

Barcelona

Valletta

Palermo

Róma

Genova
Marseille

Földközi-tenger

Barcelona

Földközi-tenger

Valletta

Messina

Nápoly

GenovaMarseille
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vista.hu/nyugat-mediterran-hajout

vista.hu/nyugat-mediterran-izelito

NOV. 3., 15., 27., DEC. 9. | 13 NAP • 12 ÉJ

NYUGAT-MEDITERRÁN HAJÓÚT 
A GÖRÖG SZIGETVILÁG ÉRINTÉSÉVEL

OKT. 31., ÁPR. 27*., ÁPR. 30*., MÁJ. 3. | 4 NAP • 3 ÉJ

NYUGAT-MEDITERRÁN ÍZELÍTŐ

Genova | Marseille | Barcelona | tengeren | Valletta | tenge-
ren | Heraklion | Rodosz | Pireusz (Athén) | Korfu | tengeren | 
Civitavecchia (Róma) | Genova

Genova | Marseille | Barcelona | Genova

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

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

Kikötői illeték: 54 000 Ft/fő, 
gyermekkedvezmény pótágyon: 
12 éves kor alatt csak kikötői ille-
téket fizet.

Belső kabinban 257 900 Ft/főtől

Külső kabinban 305 700 Ft/főtől

Balkonos kabinban 356 900 Ft/főtől

Kikötői illeték: 34 500 Ft/fő, 
gyermekkedvezmény pótágyon: 
12 éves kor alatt csak kikötői ille-
téket fizet.

*Ápr. 27-én és 30-án az MSC Magnifica helyett az MSC Sinfonia közlekedik. 

Belső kabinban 58 000 Ft/főtől

Külső kabinban 85 900 Ft/főtől

Balkonos kabinban 119 000 Ft/főtől

Barcelona

Genova
Marseille

Földközi-tenger

Barcelona

Valletta

Korfu

Athén

Rodosz

Heraklion

GenovaMarseille

Földközi-tenger
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vista.hu/karib-hajout-havanna

DEC. 10.–MÁRC. 11. KÖZÖTT MINDEN HÉTFŐN | 8 NAP • 7 ÉJ

KARIBI HAJÓÚT HAVANNA FELFEDEZÉSÉVEL
[A] OKT. 28., NOV. 18., DEC. 9., 30., FEBR. 10., MÁRC. 3.
[B] NOV. 8., 29., DEC. 20., JAN. 10., 31., FEBR. 21.
12 NAP • 11 ÉJ VAGY 11 NAP • 10 ÉJ

KARIB-TENGER CSODÁI MIAMIBÓL
Miami | tengeren | Montego Bay, Jamaika | George Town, 
Kajmán-szigetek | Cozumel, Mexikó | Havanna (2 nap) | Miami [A] útvonal (11 éj): Miami | Ocho Rios, Jamaika | Oranjestad, 

Aruba | Cartagena, Kolumbia | Colon, Panama | Costa Maya, 
Mexikó | Cozumel, Mexikó | Miami
[B] útvonal (10 éj): Miami | Road Town, Tortola | St Johns, 
Antigua | Basseterre, St Kitss & Nevis | Pointe-a-Pitre, 
Guadeloupe | Phillipsburg, St Maarten | Miami

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

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

Kikötői illeték: 45 000 Ft/fő, 
gyermekkedvezmény pótágyon: 
12 éves kor alatt csak kikötői ille-
téket fizet.

Belső kabinban 149 900 Ft/főtől

Külső kabinban 234 300 Ft/főtől

Balkonos kabinban 375 700 Ft/főtől

George Town

Cozumel

Havanna

Miami

Montego Bay
Karib-tenger

Mexikói-öböl

Ocho Rios

Cozumel

Costa Maya

Oranjestad

Cartagena

Miami

Colon

Karib-tenger

Mexikói-öböl

[A] útvonal

Basseterre

Road Town

Pointe-a-Pitre

St Johns

Miami

Phillipsburg

Karib-tenger

Atlanti-óceán

[B] útvonal

vista.hu/karib-tenger-csodai-hajout

Kikötői illeték: 52 000 Ft/fő, 
gyermekkedvezmény pótágyon: 
12 éves kor alatt csak kikötői ille-
téket fizet.

Belső kabinban 154 900 Ft/főtől

Külső kabinban 223 900 Ft/főtől

Balkonos kabinban 329 900 Ft/főtől
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vista.hu/kelet-karibi-hajout-miamibol vista.hu/nyugat-karibi-hajout-miamibol

NOV. 10.–JÚN. 1. KÖZÖTT MINDEN MÁSODIK SZOMBATON 
8 NAP • 7 ÉJ

KELET-KARIBI HAJÓÚT MIAMIBÓL

NOV. 30.–MÁJ. 25. KÖZÖTT MINDEN MÁSODIK SZOMBATON 
8 NAP • 7 ÉJ

NYUGAT-KARIBI HAJÓÚT MIAMIBÓL

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

Miami | tengeren | Ocho Rios, Jamaika | George Town, 
Kajmán-szigetek | Cozumel, Mexikó | tengeren | Nassau, 
Bahamák | Miami

Hajó neve: MSC Seaside
Hajó adatai: 15 utasfedélzet, 4134 utas
Szolgáltatások: 6 felnőtt és gyermekmedence, jacuzzi,  
5 csúszda, 11 étterem, 19 bár, SPA, fitneszterem, sportolási 
lehetőségek, „tengerparti” sétány, 130 m hosszú drótkötél-
pálya, színház, vízi vidámpark kicsiknek, boltok, kaszinó, 
bowlingpálya, 5D mozi, F1 szimulátor

Hajó neve: MSC Seaside
Hajó adatai: 15 utasfedélzet, 4134 utas
Szolgáltatások: 6 felnőtt és gyermekmedence, jacuzzi,  
5 csúszda, 11 étterem, 19 bár, SPA, fitneszterem, sportolási 
lehetőségek, „tengerparti” sétány, 130 m hosszú drótkötél-
pálya, színház, vízi vidámpark kicsiknek, boltok, kaszinó, 
bowlingpálya, 5D mozi, F1 szimulátor

Kikötői illeték: 47 000 Ft/fő, 
gyermekkedvezmény pótágyon: 
12 éves kor alatt csak kikötői ille-
téket fizet.

Kikötői illeték: 47 000 Ft/fő, 
gyermekkedvezmény pótágyon: 
12 éves kor alatt csak kikötői ille-
téket fizet.

Belső kabinban 102 900 Ft/főtől

Külső kabinban 154 900 Ft/főtől

Balkonos kabinban 206 700 Ft/főtől

Belső kabinban 102 900 Ft/főtől

Külső kabinban 154 900 Ft/főtől

Balkonos kabinban 206 700 Ft/főtől

Nassau

San Juan

Miami

Phillipsburg

Karib-tenger

Atlanti-óceán

Nassau

Miami

Karib-tenger

Mexikói-öböl

Atlanti-óceán

Ocho Rios
George Town

Cozumel
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ÉLJE ÁT A SZABADSÁG ÚJ FORMÁJÁT A NORWEGIAN HAJÓUTAKON ÉS  
TAPASZTALJA MEG A PREMIUM ALL INCLUSIVE SZOLGÁLTATÁST AZ EGÉSZ CSALÁDJÁVAL!

*A több, mint 450 000 Ft/kabin hozzáadott érték a Premium All Inclusive szolgáltatások összegét jelenti egy 7 éjszakás hajóút esetében Mini Suite kategóriáig, kétágyas elhelyezéssel és a fedélzeti árakkal 
kalkulálva. **Nem minden hajón érhető el az összes kényelmi szolgáltatás. További információk megtalálhatóak www.ncl.eu oldalon. Sales and Marketing contact Continental Europe: NCL (Bahamas) Ltd., 
Kreuzberger Ring 68, D-65205 Wiesbaden ©2018 NCL Corporation Ltd. Ship‘s register: Bahamas and USA. 6962.9.18

TARTALMAZZA: A PRÉMIUM ALKOHOLOS ITALOK SZÉLES VÁLASZTÉKÁT
TARTALMAZZA: AZ ÜDÍTŐK ÉS PALACKOZOTT VÍZ FOGYASZTÁSÁT
TARTALMAZZA: A SZERVÍZDÍJAT ÉS A KÖTELEZŐ BORRAVALÓT
TARTALMAZZA: A PÁRATLAN ÉTTERMI ÉLMÉNYEKET
TARTALMAZZA: A DÍJNYERTES SZÓRAKOZTATÁST
TARTALMAZZA: AZ ÉTTERMI SZOLGÁLTATÁST 24 ÓRÁBAN
TARTALMAZZA: A KÁVÉSPECIALITÁSOKAT A FŐÉTKEZÉSEK SORÁN
TARTALMAZZA: A GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI PROGRAMOKAT
TARTALMAZZA: AZ AQUAPARKOT, MODERN SPORT LEHETŐSÉGEKET ÉS KALANDPARKOT**
TARTALMAZZA: AZ ÚJ INTERNET CSOMAGOT 

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

PREMIUM ALL INCLUSIVE
NORWEGIAN’S

szolgáltatás kabinonként több, mint 450 000  
forint hozzáadott értéket foglal magába:*

BŐVEBB INFORMÁCIÓ A VISTA.HU/NORWEGIAN WEBOLDALON, A 
FOIRODA@VISTA.HU EMAIL CÍMEN, A +361 429 99 99-ES  

TELEFONSZÁMON VAGY SZEMÉLYESEN BÁRMELY VISTA IRODÁBAN.

6963 Fi Ad_PAI_Hungary_190x270mm.indd   1 12.09.18   09:55
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vista.hu/bahamai-strandok-hajout

vista.hu/karibi-hajout-kubabol

OKT 1., 8., 15., 22., NOV. 12., 19., DEC. 17., JAN. 14., 
FEBR. 4., 18., MÁRC. 4., 11., 18., 25., ÁPR. 1., 8., 15., 29. 
5 NAP • 4 ÉJ 

BAHAMAI STRANDOK

[A] NOV. 20.–MÁRC. 5. MINDEN MÁSODIK KEDDEN
[B] NOV. 27.–MÁRC. 12. MINDEN MÁSODIK KEDDEN
8 NAP • 7 ÉJ

KARIBI HAJÓÚT KUBAI INDULÁSSAL 

Miami | Nassau | Coco Cay | tengeren | Miami [A] útvonal Havanna (2 nap) | tengeren | Belize | Roatan-sziget, 
Honduras | Costa Maya, Mexikó | Cozumel, Mexikó | Havanna
[B] útvonal Havanna (3 nap) | tengeren | Montego Bay, 
Jamaika | George Town, Kajmán-szigetek | Cozumel, Mexikó | 
Havanna

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

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

Kikötői illeték: 53 000 Ft/fő, 
gyermekkedvezmény pótágyon: 
103 000 Ft/főtől + kikötői illeték.

Kikötői illeték: 47 000 Ft/fő, 
gyermekkedvezmény pótágyon: 
12 éves kor alatt csak kikötői ille-
téket fizet.

Belső kabinban 131 900 Ft/főtől

Külső kabinban 199 900 Ft/főtől

Balkonos kabinban 209 500 Ft/főtől

Belső kabinban 129 900 Ft/főtől

Külső kabinban 209 900 Ft/főtől

Balkonos kabinban 275 700 Ft/főtől

Nassau

Coco Cay

Miami
Atlanti-óceán

Havanna

Karib-tenger

Mexikói-öböl

Montego BayGeorge Town

Cozumel

Costa Maya

Belize

Roatan-sziget

[A] útvonal [B] útvonal
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vista.hu/hawaii-szigetek-hajout

vista.hu/alaszka-felfedezese-hajout

OKT. 6.–JÚL. 6. KÖZÖTT MINDEN SZOMBATON | 8 NAP • 7 ÉJ

HAWAII-SZIGETEK
[A] MÁJ. 15. ÉS SZEPT. 24. KÖZÖTT MINDEN SZERDÁN ÉS 
SZOMBATON

[B] MÁJ. 8. ÉS SZEPT. 14. KÖZÖTT MINDEN SZERDÁN ÉS 
SZOMBATON

8 NAP • 7 ÉJ

ALASZKA FELFEDEZÉSE – GLECCSEREK 
NYOMÁBAN

Honolulu (Oahu) | Kahului (Maui – 2 nap) | Hilo (Hawaii) | Kona 
(Hawaii) | Nawiliwili (Kauai – 2 nap) | Honolulu (Oahu)

[A] útvonal Északról délre: Whittier (Anchorage) | Hubbard-
gleccser (látványhajózás) | Glacier Bay Nemzeti Park (látvány-
hajózás) | Skagway | Juneau | Ketchikan | Vancouver
[B] útvonal Délről északra: Vancouver | Icy Strait Point | 
Juneau | Skagway | Glacier Bay Nemzeti Park (látványhajózás) | 
College fjord (látványhajózás) | Whittier (Anchorage)

Hajó neve: Pride of America – Norwegian Cruise Line
Hajó adatai: 11 utasfedélzet, 2186 utas
Szolgáltatások: 3 medence, 4 jacuzzi, spa, 11 étterem, 8 bár, 
sportolási lehetőségek, színház, boltok

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

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

Kikötői illeték: 60 000 Ft/fő, 
gyermekkedvezmény pótágyon: 
179 400 Ft/főtől + kikötői illeték.

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

Belső kabinban 446 800 Ft/főtől

Külső kabinban 553 800 Ft/főtől

Balkonos kabinban 629 900 Ft/főtől

Belső kabinban 211 900 Ft/főtől

Külső kabinban 366 900 Ft/főtől

Balkonos kabinban 445 800 Ft/főtől

Premium all inclusive

Honolulu

Nawiliwili

Kahului

Hilo

Kona
Csendes-óceán

Whittier
College fjord

Skagway

Juneau

Icy Strait Point

Glacier Bay NP

Vancouver
Csendes-óceán

[B] útvonal

Whittier

Hubbard-gleccser

Glacier Bay NP

Skagway

Juneau

Ketchikan

Vancouver
Csendes-óceán

[A] útvonal
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vista.hu/mexiko-partjai-hajout vista.hu/del-amerikai-koktel-hajout

OKT. 13., 20., 27., ÁPR. 14., 21. | 8 NAP • 7 ÉJ 

MEXIKÓ PARTJAI 
JAN. 6., 15., FEBR. 2.*, 11., MÁRC. 10., 19.*, 28. | 10 NAP • 9 ÉJ

DÉL-AMERIKAI KOKTÉL

Los Angeles | tengeren (2 nap) | Puerto Vallarta | Mazatlán | 
Cabo San Lucas | tengeren | Los Angeles

Buenos Aires | Punta Del Este, Uruguay | tengeren | Ilhabela, 
Brazília | Rio de Janeiro | Búzios, Brazília | Ilha Grande, Brazília | 
tengeren (2 éjszaka), Buenos Aires 

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

Hajó neve: MSC Orchestra
Hajó adatai: 13 utasfedélzet, 3 223 utas
Szolgáltatások: 2 felnőtt és 1 gyermekmedence, jacuzzi,  
5 étterem, 10 bár, SPA, fitneszterem, sportolási lehetőségek, 
színház, boltok, kaszinó, diszkó, boltok

Kikötői illeték: 44 000 Ft/fő, 
gyermekkedvezmény pótágyon: 
124 000 Ft/főtől + kikötői illeték.

Kikötői illeték: 52 000 Ft/fő, 
gyermekkedvezmény pótágyon: 
12 éves kor alatt csak kikötői ille-
téket fizet.

* A kikötők sorrendje változik, kérjük érdeklődjön irodáinkban!

Belső kabinban 345 700 Ft/főtől

Balkonos kabinban 504 400 Ft/főtől

Belső kabinban 485 900 Ft/főtől

Külső kabinban 586 200 Ft/főtől

Balkonos kabinban 699 900 Ft/főtől

Új hajó

Premium all inclusive

Los Angeles

Cabo San Lucas

Mazatlán

Puerto Vallarta

Csendes-óceán
Buenos Aires

Punta Del Este

Ilhabela

Ilha Grande
Rio de Janeiro

Búzios

Atlanti-óceán



19

vista.hu/del-amerika-es-antarktisz-hajout

vista.hu/tazmania-hajoval

JAN. 8., JAN. 30.* | 23 NAP • 22 ÉJ 

DÉL-AMERIKA ÉS ANTARKTISZ
NOV. 18., FEBR. 17.* | 7 NAP • 6 ÉJ

TAZMÁNIA HAJÓVAL 

Buenos Aires (2 nap) | Montevideo | tengeren | Puerto Madryn |  
tengeren | Stanley (Falkland-szigetek) | tengeren | Antarktisz 
(4 nap) | tengeren | Horn-fok | Ushuaia | Galcier Alley (látvány-
hajózás) | Beagle-csatorna | Punta Arenas | Magellán-szoros |  
Sarmiento-csatorna | Chilei fjordok | Puerto Chacabuco | 
Castro (Isla Chiloe) | Puerto Montt | San Antonio (Santiago)

Sydney | tengeren | Burnie | Port Arthur | Hobart (2 nap)  
tengeren | Sydney

Hajó neve: MS Zaandam – Holland America Line
Hajó adatai: 10 utasfedélzet, 1432 utas
Szolgáltatások: 2 medence, 2 étterem, 4 bár, kaszinó, szín-
ház, SPA, soportolási lehetőségek

Hajó neve: Majestic Princess – Princess Cruises
Hajó adatai: 18 utasfedélzet, 3560 utas
Szolgáltatások: 2 felnőtt és gyermekmedence, 11 étterem, 
10 bár, spa, sportolási lehetőségek, színház, kaszinó, boltok

Kikötői illeték: 127 300 Ft/fő, 
gyermekkedvezmény pótágyon: 
337 300 Ft/főtől + kikötői illeték.

Kikötői illeték: 29 600 Ft/fő, 
gyermekkedvezmény pótágyon: 
80 900 Ft/főtől + kikötői illeték.

* Ezen a dátumon az útvonal fordított: Santiagóból hajózik Buenos Airesbe.

* Ezen a dátumon a Majestic Princess helyett a Sun Princess hajózik.

Belső kabinban 1 148 900 Ft/főtől

Balkonos kabinban 1 514 900 Ft/főtől

Belső kabinban 162 400 Ft/főtől

Külső kabinban 196 900 Ft/főtől

Balkonos kabinban 253 800 Ft/főtől

Buenos Aires

Puerto Montt

Chilei fjordok

Puerto Chacabuco

Castro

San Antonio

Antarktisz

Horn-fok

Ushuaia

Galcier Alley
Beagle-csatorna

Punta Arenas

Magellán-szoros

Sarmiento-csatorna
Stanley

Montevideo

Puerto Madryn

Atlanti-óceán

Csendes-óceán

Port Arthur

Hobart

Burnie

Sydney

Tasman-tenger
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vista.hu/egyesult-arab-emiratusok-hajout-b

vista.hu/egyesult-arab-emiratusok-hajout-a

vista.hu/del-afrikai-koztarsasag-es-mozambik

NOV. 8., 26., DEC. 10., JAN. 28., FEBR. 11., 25., MÁRC. 11., 25., 
ÁPR. 8., 19. | 5 NAP • 4 ÉJ 

DÉL–AFRIKAI KÖZTÁRSASÁG ÉS MOZAMBIK 

[A] DEC. 8., 29., JAN. 19., FEBR. 9., MÁRC. 2., 23. | 8 NAP • 7 ÉJ
[B] DEC. 15., 22., JAN. 5., 12., 26., FEBR. 2., 16., 23., 
MÁRC. 9., 16. | 8 NAP • 7 ÉJ

EGYESÜLT ARAB EMIRÁTUSOK
Durban | Inhaca-félsziget, Mozambik | Pomene, Mozambik | 
tengeren | Durban

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

Hajó adatai: 14 utasfedélzet, 4 363 utas
Szolgáltatások: 4 felnőtt és 1 gyermekmedence, csúszda, 
jacuzzi, 6 étterem, 13 bár, spa, sportolási lehetőségek, szín-
ház, kaszinó, boltok, 4D mozi

Kikötői illeték: 31 000 Ft/fő, 
gyermekkedvezmény pótágyon: 
12 éves kor alatt csak kikötői ille-
téket fizet.

Kikötői illeték: 44 800 Ft/fő, 
gyermekkedvezmény pótágyon: 
12 éves kor alatt csak kikötői ille-
téket fizet.

Belső kabinban 119 900 Ft/főtől

Külső kabinban 171 900 Ft/főtől

Balkonos kabinban 223 900 Ft/főtől

Belső kabinban 82 500 Ft/főtől

Külső kabinban 106 700 Ft/főtől

Balkonos kabinban 109 900 Ft/főtől

[A] útvonal Dubai | Abu Dhabi | Sir Bani Yas | tengeren | 
Bahrain | Doha, Katar | Dubai (2 nap)
[B] útvonal Dubai | Abu Dhabi | Sir Ban Yas | Muscat, Oman | 
Khasab, Oman | Dubai (2 nap)

[B] útvonal

Dubai

Abu Dhabi
Sir Bani Yas

Muscat

Khasab

Perzsa-öböl

Ománi-öböl

[A] útvonal

Dubai

Abu DhabiSir Bani Yas

Bahrain

Doha

Perzsa-öböl

Durban

Inhaca-félsziget

Pomene
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vista.hu/transzatlanti-hajout-romabol vista.hu/transzatlanti-hajout-miamibol

NOV. 3. | 15 NAP • 14 ÉJ

TRANSZATLANTI HAJÓÚT RÓMÁTÓL 
FORT LAUDERDALE-IG 

ÁPR. 27. | 16 NAP • 15 ÉJ

TRANSZATLANTI HAJÓÚT MIAMITÓL 
BARCELONÁIG

Civitavecchia (Róma) | Genova | Toulon | Barcelona | tengeren 
(3 nap) | Ponta Delgada (Azori-szigetek) | tengeren (6 nap) | 
Fort Lauderdale Miami | tengeren (6 nap) | Ponta Delgada (Azori-szigetek) |  

tengeren | Funchal (Madeira) | tengeren | Cádiz (Sevilla) | 
Granada | Cartagena | Palma de Mallorca | BarcelonaHajó neve: Crown Princess – Princess Cruises

Hajó adatai: 15 utasfedélzet, 3080 utas
Szolgáltatások: 4 medence, 7 jacuzzi, 12 étterem, 8 bár, spa 
és fitnesz-terem, sportolási lehetőségek, színház, kaszinó

Hajó neve: Norwegian Star – Norwegian Cruise Lines
Hajó adatai: 15 utasfedélzet, 2348 utas
Szolgáltatások: 2 medence, 6 jacuzzi, 7 étterem, 11 bár, 
színház, kaszinó, spa, sportolási lehetőségek, boltok

Kikötői illeték: 24 500 Ft/fő, 
gyermekkedvezmény pótágyon: 
208 800 Ft/főtől + kikötői illeték.

Kikötői illeték: 41 800 Ft/fő,  
gyermekkedvezmény pótágyon: 
161 500 Ft/főtől + kikötői illeték.

Belső kabinban 304 800 Ft/főtől

Külső kabinban 343 200 Ft/főtől

Balkonos kabinban 368 900 Ft/főtől

Belső kabinban 351 200 Ft/főtől

Külső kabinban 582 800 Ft/főtől

Balkonos kabinban 658 900 Ft/főtől

Premium all inclusive

Róma
Genova

Toulon

Barcelona

Fort Lauderdale

Ponta Delgada

Atlanti-óceán

Cartagena
Palma

Funchal

Barcelona

Miami

Ponta Delgada

Atlanti-óceán

Granada

Cádiz
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Mindelo

Funchal
Lisszabon

Barcelona
Marseille Genova

Civitavecchia

Szuezi-csatorna
Aqaba

Mumbai

Port Klang
Szingapur

Benoa
Komodo

Darwin
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Doini-sziget

Noumea
Ile Des Pins

Sydney
Cairns

Wollongong-Port Kembla

Hobart Milford 
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Tauranga
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Salalah
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Rio De Janeiro
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Ushuaia
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Valparaiso
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Hanga Roa
PapeeteAitutaki

Rarotonga

Bounty Bay
Passage

2020. JAN. 4. | 117 NAP • 116 ÉJ

HAJÓZZA KÖRBE A FÖLDET 2020-BAN!

Civitavecchia (Róma) | Genova | Marseille | Barcelona | tenge-
ren | Lisszabon | tengeren | Funchal | tengeren (2 nap) | Mindelo, 
Zöld-foki Köztársaság | tengeren (4 nap) | Salvador | tengeren | 
Rio de Janeiro (2 nap) | tengeren (2 nap) | Buenos Aires (2 nap) |  
Montevideo | tengeren | Puerto Madryn | tengeren (2 nap) | 
Ushuaia (2 nap) | tengeren | Punta Arenas | tengeren (2 nap) | 
Puerto Montt | tengeren | Valparaiso (2 nap) | tengeren (2 nap) 
| Arica | tengeren | Callao (2 nap) | tengeren (4 nap) | Hanga 
Roa/Napa Nui | tengeren (2 nap) | Bunty Bay Passage | tenge-
ren (2 nap) | Papeete (2 nap) | tengeren | Rarotonga, Cook-
szigetek | Aiutaki, Cook-szigetek | tengeren (4 nap) | Auckland 
| Tauranga | Napier | Wellington | Milford Sound | tengeren  

(2 nap) | Hobart/Tasmánia | tengeren | Sydney | Wollongong 
| tengeren (2 nap) | Ile Des Pins | Noumea | tengeren (2 nap) 
| Cairns | tengeren | Alotau | Donini-sziget | tengeren (2 nap) 
| Darwin | tengeren (2 nap) | Komodo | Benoa/Bali (2 nap) | 
tengeren (2 nap) | Szingapúr | Port Kelang | tengeren (3 nap) | 
Mumbai (Bombay) (2 nap) | tengeren (2 nap) | Salalah | tenge-
ren (4 nap) | Aqaba | Szuezi-csatorna (2 nap) | tengeren (2 nap) 
| Civitavecchia (Róma)

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

Kikötői illeték: 197 200 Ft/fő.Balkonos kabinban 6 602 500 Ft/főtől

A 2019-es Föld körüli hajózásra már az összes hely elfogyott!

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

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

vista_prosi_odd_190x270_4.indd   2 4/25/18   12:01 PM
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CSOPORTOS UTAK
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EGYESÜLT ARAB EMIRÁTUSOK 
ÉS INDONÉZIA

DEC. 30. | 13 NAP • 12 ÉJ

SZILVESZTER DUBAIBAN, 
ÚJÉVI NYARALÁSSAL BALI SZIGETÉN

Balira, Indonézia gyöngyszemére invitáljuk Önöket, kis keleti 
kitérővel fűszerezett, izgalmas utazásra. Utunkat az Egyesült 
Arab Emirátusokban kezdjük, a hatalmas felhőkarcolók között 
köszöntjük az új évet, megismerjük Dubai híres épületeit és 
ellátogatunk Abu Dhabi látványosságaihoz is. Az Emirátusok 
után az egzotikus Bali felé vesszük az irányt, és 2019 első nap-
jait a sziget kulturális fővárosában, Ubudban töltjük. Részt 
veszünk egy izgalmas Közép-Bali szigettúrán, amely során 
meglátogatjuk a Majomerdőt, valamint a jellegzetes rizstera-
szokat és a különleges kávé- és fűszerültetvényeket is bejárjuk. 
Ezt követi a 6 éjszakás tengerparti nyaralás, különböző fakul-
tatív programlehetőségekkel színesítve.

vista.hu/szilveszter-dubaiban-ujev-balin

Az ár tartalmazza:a repülőjegyet 
Budapest-Dubai, Dubai-Den pasar, 
majd Denpasar-Budapest útvona-
lon, a szállást 3 éjre Dubaiban  

4 csillagos szállodában, kétágyas szobában reggelivel, 2 éjre Ubudban,  
4 csillagos szállodában, kétágyas szobában reggelivel, 6 éjre Bali tenger-
partján a választott kategóriában, kétágyas szobában reggelivel, a Kö-
zép-Bali szigettúrát, a szükséges transzfereket és belépőket a programok 
során, valamint a magyar idegenvezetőt a teljes utazás alatt.
Az ár nem tartalmazza: a repülőtéri illetéket (kb. 82 000 Ft/fő), a borra-
valókat, a magyar nyelvű fakultatív programokat és a helyszínen kötele-
zően fizetendő helyi idegenforgalmi adót Dubaiban (15 AED/szoba/éj).
Lehetőség van félpanziós ellátás befizetésére Ubudban és Benoán, illetve 
all inclusive ellátásra is Benoán a 4*-os hotel kategóriában. Minimum lét-
szám: 20 fő, a kirándulásokon 15 fő.

Ft/fő reggelivel dec. 30.-jan.11.

Ibis Styles Bali Benoa*** 549 900

Novotel Bali Benoa**** 613 900

3 éj Dubai | 2 éj Ubud | 6 éj Benoa

FAKULTATÍV PROGRAMOK MAGYAR IDEGENVEZETŐVEL
Nyugat- és Dél-Bali kirándulás  20 000 Ft/fő
Dél-Bali kirándulás  20 000 Ft/fő
Vitorlás katamarán hajóút Lembonganra 36 900 Ft/fő

Repülővel, magyar idegenvezetéssel
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TÖRÖKORSZÁG

MÁRC. 15. | 4 NAP • 3 ÉJ

ISZTAMBUL – A KELET KAPUJA

Tavaszi utazás Isztambulba, a világ egyik legrégebbi városába, 
ahol ízelítőt kaphatunk egy különleges kultúrából. Egy csipet-
nyi kelet, ahol a modern nagyváros csillogásában minare-
tek nyúlnak az égbe, müezzin éneke száll a Boszporusz fölé. 
Szédítő forgataggal hatalmas bazársor csábít, különleges 
ízek, aromás teák, fűszerek illata bódít. A város csodás épü-
letei, pezsgő kavalkádja, színei és illatai rendkívüli élményt 
nyújtanak, állandó ingert biztosítva érzékszerveinknek.

vista.hu/isztambul-a-kelet-kapuja

Az ár tartalmazza: a repülője-
gyet közvetlen menetrend sze-
rinti járattal Isztambulba, a 

szállást 3 éjre 4* szállodában kétágyas elhelyezéssel, a reggelis ellátást, egy 
egész napos városnézést, a program szerinti belépőket, és a magyar nyelvű 
idegenvezetőt az út során. Az ár nem tartalmazza: a repülőtéri illetéket 
(kb. 39 900 Ft/fő), a belépőket, a fakultatív vacsorát (18 000 Ft/fő) és a fa-
kultatív kirándulásokat, a borravalót. Minimum létszám: 20 fő.

Ft/fő reggelivel márc. 15-18. 

Kétágyas szobában 89 900

FAKULTATÍV KIRÁNDULÁSOK
Dervish tánc és zenés est  10 500 Ft/fő
Aranyszarv-öböl kirándulás ebéddel   19 900 Ft/fő
Esti Boszporusz hajózás vacsorával, show-műsorral  24 900 Ft/fő

Repülővel, magyar idegenvezetéssel
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ÚJ-ZÉLAND
Csoportos utazás

MÁRC. 20. | 17 NAP • 13 ÉJ

ÚJ-ZÉLAND ÉSZAKI ÉS DÉLI SZIGETE

Nem ismerünk olyan utazót, aki Új-Zélandon járt és ne szerel-
mesedett volna bele ebbe az elképesztően békés és nyugal-
mat sugárzó országba. Természeti szépségei kellően sokfélék, 
teljes biztonságban járhatjuk be, a helyiek elképesztően barát-
ságosak, közvetlenek. Új-Zéland - sok turista úti céllal ellentét-
ben – olyan hely, ahol az élmények nem felkavaróak, hanem 
idilli módon gyönyörködtetnek, folyton, menet közben is jól 
érezhetjük magunkat. E sorok írója a világ 131 országában járt, 
és ezek közül Új-Zéland a 3 fő kedvencének egyike. A világ 
másik csücskébe eljutni egészen különleges élmény, szóval 
egyszer el kell oda jutni, és miért ne most rögtön? 

vista.hu/uj-zeland-eszaki-es-deli-sziget

Az ár tartalmazza: a repülője-
gyet menetrend szerinti járattal, 
átszállással, a szállást 13 éjre 3* 

szállodában, kétágyas szobában reggelivel, a magyar nyelvű idegenvezetőt 
az út során, a repülőtéri és programokhoz szükséges transzfereket és a le-
írásban szereplő programokat. Az ár nem tartalmazza: a repülőtéri illeté-
ket (kb. 135 900 Ft/fő) és a fakultatív félpanziós ellátást (129 400 Ft/fő). 
Minimum létszám: 10 fő.

Ft/fő márc. 20.-ápr. 5. 

Kétágyas szobában 1 422 900

Budapest - Doha - Auckland - Christchurch | Lake Tekapo |  
Te Anau | Queenstown | Fox Glacier | Punakaiki | Abel Tasman | 
Wellington | Rotorua | Coromandel | Auckland - Doha – Budapest

Repülővel, magyar idegenvezetéssel

Te Anau

Abel Tasman

Lake Tekapo

Punakaiki
Wellington

Christchurch

Fox Glacier

Rotorua

Auckland

Queenstown

Coromandel
Tasman-tenger
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MONGÓLIA

JÚL. 4. | 9 NAP • 7 ÉJ

MONGÓLIA ÉS A HÍRES NAADAM 
FESZTIVÁL

Egykor a világ legnagyobb birodalma volt, itt született 
Dzsingisz kán, itt található a világ második legnagyobb tava, 
és itt a legkisebb a népsűrűség – 13-szor több ló él az ország-
ban, mint ember. Mongóliában szinte megállt az idő: az ország 
lakosságának közel 40%-át kitevő nomád mongolok élet-
módja alig változott az elmúlt 3000 évben. Az ország bővel-
kedik természeti látnivalókban, és nem véletlenül nevezik az 

„Örök Kék Ég hazájának”, hiszen itt évi több mint 250 napsü-
tötte nap van. Az út során felfedezheti a végtelen sztyeppéket, 
a legszebb tavakat, nemzeti parkokat, kipróbálhatja a jurtá-
ban alvást – ez egy igazi, életre szóló kaland!

Az ár tartalmazza: a repülőjegyet 
Budapest – Ulánbátor – Budapest út-
vonalon, átszállással, a szállást 3 éjre 

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

Ft/fő teljes ellátással júl. 4–12. 

Kétágyas szobában 569 900 Ft 

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

Repülővel, magyar idegenvezetéssel

vista.hu/mongolia-es-naadam-fesztival
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KÍNA
Csoportos út

ÁPR. 18. | 11 NAP • 8 ÉJ

KÍNA – GAZDAG TÖRTÉNELEM, 
MODERN NAGYVÁROSOK, PANDÁK VILÁGA

HONGKONG ÉS MAKAO HOSSZABBÍTÁS | 4 NAP • 3 ÉJ

Fedezze fel velünk a nagy múltú távol-keleti ország megany-
nyi kincsét, gazdag történelmét és kultúráját, olyan kihagyha-
tatlan látnivalókkal, mint a szimbolikus jelentőséggel bíró nagy 
fal, a Kína legszebb császári parkjával rendelkező Nyári palota, 
az egykor a világ központjának szánt misztikus Tiltott város, 
a valaha történt egyik legnagyobb régészeti felfedezésként 
számon tartott Agyaghadsereg életnagyságú harcosokkal 
és lovaikkal, Shanghai mesés mandarinkertje, Jáde Buddha-
temploma, felhőkarcolói, és még számos érdekesség, melyet 
tapasztalt és az országot jól ismerő idegenvezetőnk tár Önök 
elé. Izgalmas kitérőt teszünk a Chengdu-i Panda parkban, ahol 
láthatjuk ezeket az elbűvölő állatokat és tanulhatunk róluk. vista.hu/kina-nagyvarosok

Az ár tartalmazza: a repülője-
gyet Budapestről átszállással 
Pekingbe és Shanghaiból átszál-

lással Budapestre, a belföldi repülő- és vonatjegyeket, a magyar nyelvű 
idegenvezetést a teljes utazás során, a szállást kétágyas elhelyezéssel kö-
zép kategóriás (3*-4*) hotelekben, a 8 reggelit, 6 ebédet, a programok so-
rán a transzfereket kényelmes, légkondicionált járművel, valamint a 
szükséges belépőket. Az ár nem tartalmazza: a repülőtéri illetéket (kb. 
156 900 Ft/fő), a fakultatív programokat, a vízumot (19 000 Ft ügyinté-
zéssel irodánknál) és a borravalót (5 USD/nap/fő). Minimumlétszám az 
utazáson 14 fő, a fakultatív programon 10 fő.

Az ár tartalmazza: a szállást 1 
éjre Shanghai-ban, 2 éjre Hong-

kongban kétágyas szobában reggelivel, a félnapos Hongkong városnézést, 
az egész napos Makao kirándulást, a helyi angol nyelvű idegenvezetést, a 
retúr repülőtéri transzfert, a hazautazást Hongkongból átszállással Buda-
pestre. Az ár nem tartalmazza: magyar nyelvű idegenvezetést, a repülője-
gyet Shanghaiból Hongkongba (kb. 50 000 Ft/fő), az egyéb ellátást és a 
borravalót (5 USD/nap/fő). Minimum létszám: 6 fő.

Ft/fő reggelivel ápr. 18–28.

Kétágyas szobában 424 900

Részvételi díj: 189 900 Ft/fő

Peking | Nagy fal | Nyári palota | Tiltott város | Ég temploma |  
Xian | Agyaghadsereg | Nagy Vadlúd pagoda | Chengdu | 
Panda park | Shanghai | Hangzhou

FAKULTATÍV PROGRAM MAGYAR IDEGENVEZETÉSSEL
Hangzhou kirándulás (ebéddel, belépőkkel): 29 900 Ft/fő

Repülővel, magyar idegenvezetéssel Xian

Chengdu

Shanghai

Hangzhou

Peking

Sárga-tenger

Kelet-kínai-tenger
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EGYESÜLT ARAB EMIRÁTUSOK

ÁPR. 20. | 5 NAP • 4 ÉJ

AZ EMIRÁTUSOK OÁZISAI: DUBAI ÉS 
ABU DHABI

Látogasson el velünk a távol-keleti pompa és fényűzés két 
paradicsomába, az Egyesült Arab Emirátusok két leghíresebb 
Emírségébe: Dubaiba és Abu Dhabiba! Felfedezzük együtt a 
legek városát, Dubait, ahol nem létezik lehetetlen, és a képze-
letnek nincs határa, valamint megismerjük szomszédját, Abu 
Dhabi méltóságteljes városát is. A világhírű nevezetességek 
és a nagyvárosi forgatag mellett egy felejthetetlen sivatagi 
kaland részese is lehet!

vista.hu/emiratusok-oazisai

Az ár tartalmazza: a repülője-
gyet az Emirates légitársaság 
menetrend szerinti közvetlen 

járatával, a szállást 3 csillagos szállodában, kétágyas szobákban reggeli-
vel és egy ebédet a 4. napon, a program szerinti városnézéseket Dubaiban 
és Abu Dhabiban magyar nyelvű idegenvezetővel, valamint a repülőtéri 
és a programok alatti transzfereket magyar asszisztenciával. Az ár nem 
tartalmazza: a repülőtéri illetéket (kb. 97 000 Ft/fő), a helyszínen köte-
lezően fizetendő helyi idegenforgalmi adót, az útlemondási biztosítást, a 
fakultatív programlehetőségeket és belépőjegyeket.

Ft/fő ápr. 20–24. 

Kétágyas szobában 169 900 

FAKULTATÍV PROGRAMLEHETŐSÉGEK/BELÉPŐK
Sivatagi szafari büfévacsorával  20 000 Ft/fő
Burj Khalifa belépőjegy (124. és 125. emelet)  19 000 Ft/fő

Repülővel, magyar idegenvezetéssel
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AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

FAKULTATÍV PROGRAMLEHETŐSÉGEK/BELÉPŐK
Kompjegy a Szabadság-szoborhoz: 8 400 Ft/fő
Empire State Building: 10 900 Ft/fő 
One World Observatory: 11 900 Ft/fő
Broadway show: 34 000 Ft/fő-től

ÁPR. 18. | 6 NAP • 4 ÉJ

NEW YORK HÚSVÉTKOR

Rengeteg New Yorkot látogató utazó mondja azt, hogy 
Manhattan utcáin járva valahogy a világ közepén érzi magát. 
Főként, ha közel szállunk meg a Times Square-hez, akkor a 
metropolisz szívében egy-két napon belül egyszerre válunk 
világpolgárrá és rutinszerűen járkáló helybélivé. Markáns 
élmény hétköznap késő délután sodródni a tömeggel az 5. 
sugárúton. Mivel itthon az általunk megnézett filmek lega-
lább 80 százaléka amerikai, így a városnézés során csuda jó 
élmény élőben viszontlátni a vászonról ismert jelenetek tipikus 
helyszíneit. Ilyen leginkább a Central Park a hídjaival, gyalogos 
alagútjaival, kocogóival, a Plaza Hotel bejárata, és ha a Joe’s 
Pizzahálózat valamelyikét látjuk, akkor rögvest odaképzelhet-
jük pizzafutár minőségében Peter Parkert a Pókemberből.

Az ár tartalmazza: a repülője-
gyet közvetlen, menetrend sze-
rinti járattal New Yorkba, a 

szállást 4 éjre 3* szállodában, Manhattanben, kétágyas szobában, reggeli-
vel, egy egész napos és egy félnapos gyalogos városnézést, a szükséges 
repülőtéri transzfereket és a magyar nyelvű idegenvezetést. Az ár nem 
tartalmazza: a repülőtéri illetéket (kb. 135 000 Ft/fő), az ESTA elektroni-
kus beutazási engedélyt (kb. 8 900,-Ft/fő) és a metrójegyek árát (helyszí-
nen fizetendő, kb. 10-20 USD/fő/program) a városnézések során. 
Minimum létszám: 20 fő.

Ft/fő reggelivel ápr. 18-22.

Kétágyas szobában 289 900

vista.hu/new-york-husvetkor

Repülővel, magyar idegenvezetéssel
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MÁJ. 21. | 9 NAP

A SELYEMÚT MISZTIKUS KARAVÁNVÁROSAI 
ÉS VILÁGÖRÖKSÉGI HELYSZÍNEK

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

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

Az ár tartalmazza:a repülője-
gyet átszállással Budapest – Tas-
kent útvonalon, a repülőjegyet 

Taskentből Khívába, a szállást 7 éjre kétágyas szobában reggelivel, az első 
napon a szoba korai átvételét, a magyar nyelvű idegenvezetést a teljes 
utazás során, a programok során a transzfereket, a vonatjegyet expressz 
járatra, valamint a szükséges belépőket. Az ár nem tartalmazza:  
a repülőtéri illetéket (kb. 117 900 Ft/fő), a fakultatív félpanziós ellátást  
(21 900 Ft/fő/6 vacsora), a vízumot (kb. 25 USD/fő) és a javasolt borravalót 
(kb. 35 USD/fő). Minimum létszám 14 fő.

Ft/fő reggelivel máj. 21–28. 

Kétágyas szobában 289 900

FAKULTATÍV PROGRAMLEHETŐSÉG
Folklór bemutató vacsorával az egyik legrégebbi és legszebb 
középkori medreszében (Nadir Devan-Begi): 7 900 Ft/fő
(fakultatív félpanzió foglalása mellett: 3 500 Ft/fő)
Az ár transzfert nem tartalmaz, a szállodától gyalogosan meg-
közelíthető, minimum létszám 6 fő.

Taskent | Khiva | Bukhara | Shakhrisabz | Szamarkand 

Repülővel, magyar idegenvezetéssel

Szamarkand

Khiva

Shakhrisabz

Taskent

Bukhara

ÜZBEGISZTÁN
Csoportos út
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SKÓCIA
Csoportos út

ÁPR. 27. | 5 NAP • 4 ÉJ

SKÓCIA DIÓHÉJBAN: EDINBURGH ÉS 
A SKÓT-FELFÖLD

Skócia az egyik legvadregényesebb és legszebb táj, ahova 
tévedhet az utazó. Zölden viruló dombok, hegyek láthatók 
mindenfelé, melyeket friss vizű folyók, tavak tagolnak és 
tesznek még izgalmasabbá. Az igazi Skócia megismerésé-
hez nem érdemes csak Edinburgh-be látogatni, irány a Skót-
felföld, és annak különleges látnivalói! A csodás Loch Lomond, 
és a népszerű Glencoe-völgy mellett a bájos Inverness, a 
híres-hírhedt Loch Ness sem marad ki, és a méltán dicsért 
skót whisky-t is megkóstolhatják.

Glasgow | Loch Lomond | Glencoe | Fort William | Loch Ness | 
Inverness | Blair | Edinburgh

vista.hu/skocia-diohejban

Az ár tartalmazza: a repülője-
gyet Budapest - Glasgow és 
Edinburgh - Budapest útvonalon 

menet rend szerinti járattal, átszállással, a szállást 4 éjre középkategóriás 
szállodákban, kétágyas szobában reggelivel, a magyar nyelvű idegenve-
zetőt a programok során, a repülőtéri és programokhoz szükséges 
transzfereket, a leírásban szereplő városnézéseket. Az ár nem tartal-
mazza: a repülőtéri illetéket (kb. 65 900 Ft/fő), a fakultatív félpanziós el-
látást (33 900 Ft/fő/4 vacsora), valamint a belépőket. Minimum létszám: 
20 fő, a fakultatív programokon 10 fő.

Ft/fő ápr. 27.–máj. 1.

Kétágyas szobában 198 900

FAKULTATÍV PROGRAMLEHETŐSÉG
Látogatás a Rosslyn kápolnában és a Melrose Apátságban
 16 900 Ft/fő

Repülővel, magyar idegenvezetéssel

Loch Ness

Inverness

Fort William

Edinburgh

Blair

Glencoe

Glasgow

Loch Lomond
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VIETNAM, KAMBODZSA
Csoportos út

MÁRC. 13. | 12 NAP • 9 ÉJ

KAMBODZSA ÉS VIETNAM KIHAGYHATATLAN  
LÁTNIVALÓI, TENGERPARTI PIHENÉSSEL

Fedezze fel Kambodzsa és Vietnam kincseit ezen a távol-ke-
leti utazáson, ahol olyan páratlan élmények és világörökségi 
helyszínek várják Önt, mint az Angkor Thom misztikus kőar-
cai, khmer templomok, a cölöpökre épült város a Tonle Sap 
tavon, a hajókázás a Halong-öböl tucatnyi mészkőszirtje 
között, Hoi An hangulatos utcácskái a japán híddal és színes 
papírlámpásokkal, a Cham Birodalom ősi központjának, My 
Son-nak a maradványai a dzsungel közepén, Saigon nyüzsgő 
nagyvárosa koloniális épületeivel és sokszínű piacaival, a 
csónakázás a Mekong-delta vízi világában. Az utazás során 
egzotikus tengerparti pihenésre is adódik lehetőség a Hoi An 
homokos strandján! 

vista.hu/kambodzsa-es-vietnam

Az ár tartalmazza: a repülője-
gyet Budapestről két átszállás-
sal Siem Reap-be és Saigonból 

egy átszállással Budapestre, a helyi és belföldi repülőjegyeket 3 szakasz-
ra, a magyar nyelvű idegenvezetést a teljes utazás során, a szállást két-
ágyas elhelyezéssel 3 éjre 3*-os, 2 éjre 4*-os, 3 éjre 5*-os tengerparti 
hotelben, 1 éjre hajókabinban, a 9 reggelit, 6 ebédet és 1 vacsorát, a prog-
ramok során a transzfereket kényelmes, légkondicionált járművel, vala-
mint a szükséges belépőket. Az ár nem tartalmazza: a repülőtéri illetéket 
(kb.184 900 Ft/fő), a fakultatív programokat, a vízumokat (Vietnam 
18 000 Ft ügyintézéssel irodánknál, Kambodzsa kb. 35 USD/fő a helyszí-
nen) és a borravalót (5 USD/nap/fő). Minimum létszám az utazáson 16 fő, 
a fakultatív programokon 10 fő.

Ft/fő reggelivel márc. 13–24.

Kétágyas szobában 524 900

Repülővel, magyar idegenvezetéssel

FAKULTATÍV PROGRAMOK MAGYAR IDEGENVEZETÉSSEL
Látogatás biciklivel egy Hoi An közeli fűszer farmon, ebéddel: 
 14 900 Ft/fő
Csónakázás bambuszkosárban a Thu Bon folyón: 9 900 Ft/fő
Kirándulás My Son-ba a Cham Birodalom ősi központjába: 
 6 900 Ft/fő

Angkor Thom | Angkor Wat | Ta Prohm | Kampong Kleang |  
Halong-öböl | Hoi An | My Son | Ho Chi Minh | Mekong-delta Hoi An

My Son

Hoi Ho Chi Minh

Mekong-delta

Angkor

Kampong Kleang

Halong-öböl



THAIFÖLD
Csoportos út

FEBR. 23. | 14 NAP • 11 ÉJ

THAIFÖLD – A MOSOLY ORSZÁGA
2 ÉJ BANGKOK + 2 ÉJ THAI KÖRÚT 
+ 7 ÉJ TRÓPUSI ÜDÜLÉS PHUKETEN

Ez az utazás Önöket Thaiföld sokszínű világába repíti, ahol 
először a mindig vibráló és már-már kaotikus Bangkokba 
látogathatnak el, amely kétségkívül az egyik legtöbb izgalmat 
és érdekességet kínáló város egész Ázsiában. Megismerhetik 
az Angyalok városának nevezett főváros legszebb templo-
mait, a királyi palotát, majd csónakázhatnak a várostól délre 
fekvő vízi piacon, felfedezhetik Kanchanaburi buja esőerdejét 
elefántháton és tutajon, megtekinthetik a történelmi jelentő-
ségű hidat a Kwai-folyón, fürödhetnek a 7 lépcsős Erawan-
vízesésnél, sétálhatnak az ősi sziámi főváros, Ayutthaya 
történelmi parkjában, de nem maradhat ki Lopburi majmok 
által birtokolt temploma, és a pompás Bang Pa In nyári kirá-
lyi rezidencia sem. A rengeteg élményt és látnivalót pihenés 
követi Phuket homokos tengerpartján, ahol fakultatív kirán-
dulásokkal teheti még teljesebbé nyaralását!

vista.hu/thaifold-a-mosoly-orszaga

Az ár tartalmazza: a repülője-
gyet Budapestről átszállással 
Bangkokba és Phuketről átszál-

lással Budapestre magyar nyelvű idegenvezetéssel, a repülőjegyet Bang-
kokból Phuketre, a szállást 2 éjre Bangkokban 4* -os szállodában, 1 éjre a 
Kwai-folyón lévő cölöpökre épült flotelben, 1 éjre 3*-os szállodában 
Kwai-folyó közelében, 7 éjre Phuketen tengerpart közeli 4*-os hotelben, 
kétágyas szobákban, a reggeliket és 2 vacsorát, a 4 napos programot ma-
gyar nyelvű idegenvezetéssel és belépőkkel (Bangkok városnézés, úszó-
piac, Kanchanburi, Ayutthaya, Lopburi, Bang Pa In) és a phuketi üdülés 
során magyar nyelvű asszisztenciát. Az ár nem tartalmazza: a repülő-
téri illetékeket (kb. 154 000 Ft/fő), a magyar nyelvű fakultatív programo-
kat, a borravalót és a személyes kiadásokat. Minimum létszám: a 
körutazáson 14 fő, a fakultatív kirándulásokon 12 fő.

Ft/fő febr. 23.-márc. 8.

Részvételi díj 469 900

Repülővel, magyar idegenvezetéssel, pihenéssel Phuketen

FAKULTATÍV PROGRAMOK MAGYAR IDEGENVEZETÉSSEL
Phuket szigettúra 29 000 Ft/fő
Phi Phi sziget hajóval 26 900 Ft/fő
James Bond - Phang Nga 5 sziget túra 22 900 Ft/fő

Bangkok | úszópiac | híd a Kwai-folyón | Erawan-vízesés | 
Ayutthaya | Lopburi | Bang Pa In | Phuket

Lopburi

Bang Pa In

Ayutthaya

Phuket

Bangkok

Erawan-vízesés

híd a Kwai-folyón
Andamán-tenger

Thai-öböl
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THAIFÖLD – LAOSZ, KAMBODZSA
Csoportos út

FEBR. 23. | 14 NAP • 11 ÉJ

LAOSZ - KAMBODZSA KÖRUTAZÁS, 
PIHENÉSSEL PHUKETEN
1 ÉJ BANGKOK + 3 ÉJ LAOSZ + 3 ÉJ ANGKOR 
+ 4 ÉJ TRÓPUSI ÜDÜLÉS PHUKETEN

Tartson velünk Indokína ezen különleges országainak felfe-
dezésén, ahol olyan látnivalók várják Önt, mint Laosz Nemzeti 
Múzeuma az egykori királyi palotában, hajókázás naplemen-
tében a Mekong-folyón, az ezernyi buddhista szobrot rejtő 
Pak Ou barlangrendszer, Laosz selyemszövő és rizsborké-
szítő falvai, buddhista templomai, középkori és francia kolo-
niális időket idéző épületei, a lélegzetelállító Kuang Sy-vízesés 
mészkősziklába vájt türkizkék vizű teraszos medencéi, 
Angkor ősi khmer város misztikus templomai, a cölöpökre 
épült halászfalu a Tonle Sap tavon, dzsungeltemplom és 
számos más érdekesség, melyet a magyar és a helyi idegen-
vezetőnk tár elénk, teljes képet alkotva a két ország kulturá-
lis és történelmi hátteréről. A tartalmas körutazást követően 
pihenjen Phuket tengerpartján, és látogasson el Phi Phi vagy 
James Bond szigetére fakultatív kirándulás keretében.

vista.hu/laosz-kambodzsa-phuket

Az ár tartalmazza: a repülőjegyet 
Budapestről átszállással Bangkokba 
és Phuketről átszállással Budapestre 

az Emirates légitársaság járatain, a helyi repülőjegyeket 3 szakaszra, a 
szállást 1 éjre Bangkokban 4* -os, 3 éjre Luang Prabangban 3*-os, 3 éjre 
Siem Reap-ben 4*-os, 4 éjre Phuketen tengerpart közeli 4*-os szálloda 
kétágyas szobáiban, a reggeliket és 2 ebédet, a magyar nyelvű idegenve-
zetést a teljes utazás során, a 4 napos programot belépőkkel (Laoszban 
és Kambodzsában), valamint a szükséges transzfereket. Az ár nem  
tartalmazza: a repülőtéri illetékeket (kb. 174 000 Ft/fő), a 4 ebéd felárát 
(13 900 Ft/fő), a vízumokat (kb.70 USD), a borravalót és a személyes ki-
adásokat. Minimum létszám: a körutazáson 14 fő.

Ft/fő febr. 23.-márc. 8.

Részvételi díj 532 900

Repülővel, magyar idegenvezetéssel, pihenéssel Phuketen

Bangkok | Luang Prabang | Pak Ou barlangok | Kuang 
Sy-vízesés | Angkor ősi khmer templomváros | cölöpökre 
épült halászfalu a Tonle Sap tavon | Beng Mealea dzsungel-
templom | üdülés Phuketen

Phuket

Luang Prabang

Angkor
Tonle Sap

Bangkok
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THAIFÖLD, KAMBODZSA
Csoportos út

FEBR. 23. | 14 NAP • 11 ÉJ

THAIFÖLD - KAMBODZSA KÖRUTAZÁS, 
PIHENÉSSEL PHUKETEN
2 ÉJ BANGKOK + 2 ÉJ THAI KÖRÚT + 3 ÉJ ANGKOR 
+ 4 ÉJ TRÓPUSI ÜDÜLÉS PHUKETEN

Ismerje meg Thaiföld és Kambodzsa méltán híres tájait, 
műemlékeit velünk, élje át a nyüzsgő ázsiai nagyváros, 
Bangkok hangulatát, fedezze fel Kanchanaburi buja eső-
erdejét elefántháton és tutajon, látogasson el a történelmi 
jelentőségű hídhoz a Kwai-folyón, fürödjön a 7 lépcsős 
Erawan-vízesésnél, sétáljon az ősi sziámi főváros, Ayutthaya 
történelmi parkjában, ne hagyja ki Lopburi majmok által bir-
tokolt templomát és a pompás Bang Pa In nyári királyi rezi-
denciát sem! Majd repüljön tovább Kambodzsába, ahol várja 
Önt az ősi khmer templomváros, Angkor, a cölöpökre épült 
halászfalu a Tonle Sap tavon és a dzsungeltemplom. A sok-
színű látnivalókat követően töltődjön fel Phuket csábító 
homokos tengerpartján, és vegyen részt fakultatív hajóki-
ránduláson a környező Phi Phi és James Bond szigetekhez!

vista.hu/thaifold-kambodzsa-korut

Az ár tartalmazza: a repülőjegyet 
Budapestről átszállással Bangkokba 
és Phuketről átszállással Budapestre 

magyar nyelvű idegenvezetéssel, a helyi repülőjegyeket 2 szakaszra, a 
szállást 2 éjre Bangkokban 4* -os szállodában, 1 éjre a Kwai-folyón lévő 
cölöpökre épült flotelben, 1 éjre 3*-os szállodában Kwai-folyó közelében, 
3 éjre Siem Reap-ben 4*-os, 4 éjre Phuketen tengerpart közeli 4*-os szál-
loda kétágyas szobáiban, a reggeliket és 2 vacsorát, az 5 napos progra-
mot magyar nyelvű idegenvezetéssel és belépőkkel és a phuketi üdülés 
során magyar nyelvű asszisztenciát. Az ár nem tartalmazza: a repülő-
téri illetékeket (kb. 164 000 Ft/fő), a 2 ebéd felárát (6 900 Ft/fő), a vízu-
mot (kb.35 USD), a borravalót és a személyes kiadásokat. Minimum 
létszám: a körutazáson 14 fő.

Ft/fő febr. 23.-márc. 8.

Részvételi díj 529 900

Repülővel, magyar idegenvezetéssel, pihenéssel Phuketen

Bangkok | úszópiac | híd a Kwai- folyón | Erawan-vízesés | 
Ayutthaya | Lopburi | Bang Pa In | Angkor ősi khmer templom-
város | cölöpökre épült halászfalu a Tonle Sap tavon | Beng 
Mealea dzsungeltemplom | üdülés Phuketen

Lopburi

Bang Pa In

Ayutthaya

Phuket

Bangkok

Erawan-vízesés

híd a Kwai-folyón

Thai-öböl

Angkor
Tonle Sap
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AZ ÉSZAKI FÉNY 
NYOMÁBAN

MEXIKÓ

FEBR. 7., FEBR. 14. | 4 NAP • 3 ÉJ

CSOPORTOS UTAZÁS TROMSØBE
DEC. 27. | 13 NAP • 11 ÉJ
KÖRUTAZÁS ÉS ALL INCLUSIVE TENGERPARTI PIHENÉS

FERGETEGES SZILVESZTER MEXIKÓBAN

Látogasson el velünk Tromsø-be, „Észak Párizsába” febru-
árban, amikor a legnagyobb esély van az északi fény kiala-
kulására! Ismerje meg a várost a Norvégiát kiválóan ismerő 
magyar idegenvezetőnkkel, próbálja ki a rénszarvasszántú-
rát vagy a husky-szafarit és fedezze fel velünk Polariát, ahol 
a szakállas fókákkal is barátságot köthet!

Színek, ízek végtelen kavalkádja; mesék és hiedelmek misztikus 
világa; kulturális emlékek sokasága és csodás tengerpartok: ez 
a varázslatos Mexikó! Ha hamisítatlan latin fiesztával szeretné 
az új évet köszönteni, de mellette nem mondana le Mexikó 
elképesztő látnivalóiról sem, utazásunk Önre vár! Ajánljuk 
az először ide utazóknak a biztonság és a látnivalók változa-
tossága miatt, és ajánljuk a Mexikóba visszatérőknek is, akik 
valami újra, izgalmasra vágynak. Kellemes óceánpart, ferge-
teges szilveszter, látnivalókban gazdag utazás. Kell ennél több?

Repülővel, magyar idegenvezetéssel

vista.hu/az-eszaki-feny-nyomaban-2

vista.hu/az-eszaki-feny-nyomaban-1

Az ár tartalmazza: a repülőjegyet átszállással, a szállást Tromsøben köz-
ponti, középkategóriás szállodában, kétágyas szobában, bőséges skandi-
náv büféreggelivel, a repülőtéri transzfereket, a városnézést Tromsøben, 
látogatást Polariában, belépőjegyekkel és a magyar idegenvezetőt az uta-
zás teljes ideje alatt. Az ár nem tartalmazza: a repülőtéri illetékeket és 
poggyágydíjakat (69 000 Ft/fő), mely magába foglalja 1 db feladott pogy-
gyász és 1 db kézipoggyász díjait minden járaton, az útlemondási biztosí-
tást (1,7 %), és a fakultatív programokat. Minimum létszám: 15 fő.

Budapest – Mexikóváros | Teotihuacan | Puerto Vallarta | Tequila |  
Guadalajara | San Miguel de Allende | Querétaro - Budapest

vista.hu/szilveszter-mexikoban-korutazas

Az ár tartalmazza: a repülője-
gyeket, szállást 3 éjszakára  
Mexikóvárosban, belvárosi 3*-os 

szuperior szállodában, reggelivel, 4 éjszakára Puerto Vallartában,  
óceánparti 4*-os szállodában, all inclusive ellátással, 2 éjszakára Guada-
lajarában, 4*-os szállodában, reggelivel, két éjszakára San Miguel de  
Allendében, 4*-os szállodában, reggelivel, a kirándulásokat, városnézése-
ket légkondicionált autóbusszal, helyi idegenvezetővel és belépőkkel, egy 
ebédet program szerint, a magyar idegenvezetőt a teljes út során.  
Az ár nem tartalmazza: a repülőtéri illetékeket (179 000 Ft/fő), a kötele-
ző szilveszteri gálavacsorát (29 000 Ft/fő).

Ft/fő dec 27.–jan. 8. 

Kétágyas szobában 649 000

San Miguel de Allende

Querétaro

Mexikóváros

Tequila

Puerto Vallarta

Teotihuacan

Guadalajara

Ft/fő febr. 7-10. febr. 14-17. 

Kétágyas szobában 199 000 199 000
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BRAZÍLIA

DEC. 30. | 6 NAP/ 5 ÉJ

SZILVESZTER SZENTPÉTERVÁRON, 
MOSZKVAI VÁROSNÉZÉSSEL 

DEC. 26. | 10 NAP • 8 ÉJ

SZILVESZTER RIO DE JANEIRÓBAN, 
IGUAZU-VÍZESÉSSEL FŰSZEREZVE

Utazzon télből a nyárba! Rióban nem mindennapi tűzijáték-
kal köszöntheti az új évet a híres Copacabana tengerpartján. 
Argentína és Brazília határán meglátogatjuk a csodálatos 
Iguazu-vízesést is, mely inkább összeköti a két országot, 
mint elválasztja. Decemberben igazán átérezhető a termé-
szet ereje, a vízeséseket pedig igazi trópusi őserdő veszi 
körül, ahol a helyi élővilággal is megismerkedhetünk. Rióban 
a Cukorsüveg-hegy, a Krisztus-szobor, a szambashow és 
a csodálatos, hosszú, homokos tengerpart varázsolja el az 
utazót - amit legalább egyszer mindenképpen látni kell.

Töltse a Szilvesztert Oroszországban, Szentpéterváron 
és ünnepelje az év utolsó napját egy eredeti orosz, folklór, 
zenés-táncos esttel, népviseletbe öltözött művészek előadá-
sának kíséretében! Utunk során többek között ellátogatunk a 
Szent Izsák Székesegyházba, a Vérző Megváltó Templomába, a 
Juszupov Palotába, a Faberge Múzeumba és utolsó napunkon 
felfedezzük Moszkva városát is. Tartson velünk!

Repülővel, magyar idegenvezetésselMagyar idegenvezetéssel

vista.hu/szilveszter-szentpetervaron vista.hu/szilveszter-rio-de-janeiroban

Az ár tartalmazza: a szállást reg-
gelivel, a transzfereket, a szentpé-
tervári városnézést belépővel a 

Péter-Pál erődbe, a vonatjegyet Szentpétervár és Moszkva között, a 
moszkvai városnézést, a Kreml meglátogatását és a magyar nyelvű ide-
genvezetést. Az ár nem tartalmazza: a repülőjegyet, az illetéket és az 1 
db kézipoggyászt (70 000 Ft), a vízumdíjat (19 000 Ft), az útlemondási 
biztosítást (1,5 %) és a BBP biztosítást. Egyágyas felár: 37 000 Ft/fő, fél-
panzió: 29 500 Ft/fő, szilveszteri gálavacsora a Grand Hotel Emerald-ban 
kb. 75 000 Ft/fő (nem kötelező), további feladandó bőröndök: 27 000 Ft-
tól/fő, üléshely foglalás: 3500 Ft-tól/fő/irány.

Az ár tartalmazza: a szállást 4*-os 
szállodák kétágyas szobáiban, a reg-
gelis ellátást, a megadott programo-

kat, a magyar nyelvű idegenvezetést és a helyszíni közlekedést 
légkondicionált autóbusszal. Az ár nem tartalmazza: nemzetközi és bel-
földi repülőjegyeket illetékkel (kb. 495 000 Ft), az útlemondási biztosítást 
(1,5%), a borravalót (kb. 5 USD/fő/nap), a BBP biztosítást, a további étkezé-
seket, italokat és fakultatív programokat. 

Ft/fő dec. 30.–jan. 4. 

Kétágyas szobában 115 000

Ft/fő dec 26.–jan. 4. 

Kétágyas szobában 690 000

OROSZORSZÁG
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TOSCANA

DEC. 29. | 4 NAP • 3 ÉJ

SZILVESZTER TOSCANÁBAN
DEC. 13. | 4 NAP • 3 ÉJ

BAJOR MESEVÁROSOK ADVENTI 
POMPÁBANKezdje az új évet Közép-Olaszország egyik legszebb táján - 

a finom borairól, ősi villáiról, meseszép völgyeiről és ikoni-
kus ciprusfáiról híres Toscanában. A karácsony városának 
is nevezett Montecatini Terme az ünnepek alatt varázsla-
tos díszbe borul, ami garantáltan megdobogtatja mindenki 
szívét. Körutazásunk során ellátogatunk több festményre 
kívánkozó tájra is, mint például a három dombon fekvő 
Sienába. Természetesen Pisa és Firenze sem maradhat ki 
a repertoárból, melyek kellőképpen megalapozzák az esti 
élőzenés óévbúcsúztató vacsorát. Tartson velünk egy igazi 
olasz szilveszterre!

Tartson velünk az év legvarázslatosabb ünnepén Bajor-
országba, ahol Európa egyik legszebb és legnagyobb kará-
csonyi vására vár ránk. Megmutatjuk, milyen az, amikor 
Nürnberg óvárosa teljes fényárban úszik és hatalmas főtere 
díszes fabódékkal telik meg. A perec, a mézeskalács, a sült 
kolbász és a fahéjas forralt bor illata semmihez sem fogható 
ünnepi hangulattal tölti be város központját. Ellátogatunk 
egy igazi mesevárosba, Rothenburg ob der Tauberbe - ahol 
a világhírű karácsonyi üzletben lesz lehetőségünk ajándéko-
kat vásárolni. Kóstolja meg a „hólabdát”, és érezze magát egy 
igazi csodavilágban!

Budapest - Regensburg | Nürnberg | Rothenburg ob der 
Tauber | Dinkelsbühl | Steyr - Budapest 

vista.hu/bajor-mese-varosok-adventvista.hu/szilveszter-toszkana

Az ár tartalmazza: az utazást autó-
busszal, a szállást reggelis ellátással 
és az idegenvezetést. Az ár nem  

tartalmazza: az utasbiztosítást, az útlemondási biztosítást (1,5 %), a belé-
pőket és az esetleges idegenforgalmi adót.

Az ár tartalmazza: az utazást autó-
busszal, a szállást reggelis ellátással 
és az idegenvezetést. Az ár nem tar-

talmazza: az utasbiztosítást, az útlemondási biztosítást (1,5%), a szil-
veszteri gálavacsorát (35 000 Ft/fő), a belépőket, az idegenforgalmi adót 
(kb. 1 euró/fő/éj), a regisztrációs adót és helyi idegenvezető díját.

Ft/fő dec 13–16. 

Kétágyas szobában 68 900

Ft/fő dec 29.–jan. 1. 

Kétágyas szobában 99 900

Dinkelsbühl

Steyr

Rothenburg 
ob der Tauber

Regensburg

Nürnberg

BAJORORSZÁG
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THAIFÖLD

PHUKET | KARON BEACH

BEST WESTERN PHUKET OCEAN RESORT***

PHUKET | KATA BEACH

PEACH HILL RESORT****

PHUKET | BANGTAO BEACH

BEST WESTERN PREMIER BANGTAO****

PHUKET | KARON BEACH

THE OLD PHUKET****

Domboldali, szép kilátású, kötetlen légkörű hotel, a szép, 
homokfövenyes strandtól kb. 200 méterre. Három medencéje 
és gyermekmedencéje tiszta és gondozott. A szobák jó álla-
potúak, tágasak, minden szükségessel felszereltek. Módfelett 
tartalmas a reggeli és finom az éttermében a pizza. Karon tele-
pülés éttermekkel és boltokkal teli központja gyalog 5 percre 
található. Helyi viszonylatban és a 3 csillagos kategóriában ez 
tényleg egy korrekt szálloda, príma az ár-érték arány.

A domboldalra épült, szép, tiszta, gondozott szálloda szemet 
gyönyörködtető, buja trópusi kerttel, 3 csalogató medencé-
vel, 5 percre van a strand és Kata település mozgalmas köz-
pontja is üzletekkel, éttermekkel. A szobák tiszták, modernek 
és praktikusan berendezettek. A gyerekeket külön medence 
és játszóház várja. 

A hotel közvetlen tengerparti, egy kilométer hosszú, homo-
kos strandja gyönyörű. A szobák tágasak, tiszták, jól felsze-
reltek, erkélyesek. Szuper a két medencéjük. Kellemes a két 
éttermük szabadtéri részén étkezni és közben a tenger látvá-
nyát csodálni, ráadásul az ételek finomak. A környékén van 
egy kis utca boltokkal, több vendéglővel és bárral.

A természetbarát szálláshely a város szívében, a mesés Karon 
strandtól 5 perc sétára helyezkedik el, pár lépés távolságra a 
vásárlási lehetőségektől és éttermektől. A szálloda két szárny-
nyal rendelkezik, az egyik a Sino portugál építészet nyomait 
viseli magán (Sino szárny), a másik pedig teljesen modern 
stílusú (Serene szárny). Mindkét szárny szobái erkéllyel és 
minden szükséges komforttal felszereltek.
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KHAO LAK

CENTARA SEAVIEW KHAO LAK RESORT****

Az igazi kikapcsolódásra vágyóknak való ez a csodaszép, 
jellegzetesen thai építészetű hotel, amely 4 medencével és 
csúszdás gyerekmedencével várja vendégeit. A szobák rész-
ben felújítottak, az ágyak kényelmesek. A tenger morajlá-
sának kíséretében elköltött reggeli nagyszerű. A hotel előtti, 
hosszú strandon kényelmes napozóágyakon heverhetünk. 

Az ár tartalmazza: a repülőjegyet átszállással Budapest-Phuket-Buda-
pest útvonalon, valamint Budapest–Bangkok–Phuket–Budapest útvona-
lon, a szállást a választott szállodában kétágyas elhelyezéssel és 
reggelivel a csomagnak megfelelően 9, 10 vagy 11 éjszakára, a szállást 
Bangkokban a Furama Silom**** szállodában, valamint a repülőtéri 
transzfereket. Az ár nem tartalmazza: a repülőtéri és kikötői illetéket 
(kb. 124 000 Ft/fő), a kötelező szilveszteri gálavacsorát (34 900 – 49 900 
Ft/fő között), a leírásban nem szereplő egyéb ellátást és személyes kiadá-
sokat, a fakultatív kirándulásokat, a kötelező útlemondási biztosítást 
(1,5%) és utasbiztosítást. Minimum létszám: 10 fő.

vista.hu/phuket-utazas 

vista.hu/khao-lak-utazas

Ft/fő
Szilveszter 
11 nap/9 éj 

üdülés

12 nap/10 éj 
2 éj Bangkok 
+ 8 éj üdülés

14 nap/11 éj 
3 éj Bangkok 
+ 8 éj üdülés

12 nap/9 éj 
2 éj Bangkok 
+ 7 éj üdülés

dec. 29.-
jan. 8. 

jan. 24.-
febr. 4.

febr. 13-26., 
febr. 23.-
márc. 8.

febr. 21.-
márc. 4.

Phuket         

Best Western 
Ocean 
Superior szoba

331 900 213 900 278 900 260 900 

Peach Hill 
Superior szoba 358 900 236 900 306 900 276 900

Best Western 
Premier
Deluxe szoba

456 900 313 900 369 900 329 900 

The Old Phuket 
Deluxe Sino szoba 429 900 283 900 344 900 309 900 

Duangjitt 
Superior szoba 436 900 296 900 355 900 318 900 

Khao Lak         

Centara Seaview 
Resort 
Deluxe szoba

468 900 346 900 399 900 359 900 

FAKULTATÍV PROGRAMOK (helyi angol nyelvű asszisztenciával) 

Phi Phi és Bamboo szigetek hajóval 24 900 Ft/fő
James Bond - Phang Nga 5 sziget túra 21 900 Ft/fő

PHUKET | PATONG BEACH

DUANGJITT RESORT & SPA****

Terebélyes, gondozott hotel jó nagy medencével. Hatalmas 
pálmafás kertje van trópusi erdős hangulattal. A kellemes bal-
konos szobák tágasak, tiszták, praktikusan berendezettek. 
Közel van egy pompás strand. Nincs messze a kicsapongós 
Bangla Road a rengeteg bárjával. Mivel a Patong Beach egyik 
végében található a hotel, ezért a környéke viszonylag nyu-
godt, így éjszaka zavartalanul lehet pihenni. 

Magyar nyelvű asszisztencia Bangkokban és Phuketen!



KRABI 

RED GINGER****

KRABI 

HOLIDAY INN EXPRESS KRABI AO NANG***

KRABI 

PAKASAI RESORT AO NANG****

A 63 szobás egyedi stílusú szálloda célja az érzékekre ható kel-
lemes környezet biztosítása, különleges dekorációval és hangu-
latokkal. Hatalmas medencével, gyermekmedencével, tágas 
szo bákkal, fitneszteremmel, ingyenes wifivel várja vendégeit, 
az érkezőket gyömbéres üdvözlőitallal köszöntik. Kife je zetten 
előnyös az elhelyezkedése, mert közel van az Ao Nang és a 
Nopparat Thara strand is, valamint sok étterem és üzlet.

Új hotel, modern és praktikusan berendezett szobákkal. Han-
gulatos a hotel kertje a gondozott medencével, a kényelmes 
napozóágyakkal. Kitűnő a hotel elhelyezkedése, csak egy út 
választja el a Noppharat Thara strandtól, és az Aonang strand 
is gyalogjárásra van. Érdemes kipróbálni a tuktukot, és azzal 
bemenni a közeli, mozgalmas városközpontba, de gyalog sincs 
messze. Óriási élmény a főleg este nyitva tartó bazárosok, élő-
zenés bárok, az éjszakai piac kavalkádja.

Régen épült, de nagyon jól karban tartott hotel, környezettu-
datos működéssel. Roppant hangulatos a szép, dús növényzetű 
egzotikus kertje, és az infinity rooftop medencéje. A dombol-
dalon elterülő hotel kellő távolságra van a zajos főúttól, de nem 
túl messze, hogy gyalog besétáljunk az esti forgatagba. Az Ao 
Nang strand 5 perc gyalogtávolságra van, de érdemes a hagyo-
mányos helyi, hosszú csónakkal ellátogatni más strandokra is. 
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KRABI 

AO NANG CLIFF BEACH RESORT****

PHI PHI

BAY VIEW RESORT***

KRABI 

BEYOND RESORT KRABI****+

Helyi viszonylatban kifejezetten nagy hotel, hatalmas dom-
boldali területen helyezkedik el, szép egzotikus növényekkel. 
A szobák tiszták, modernek, érdemes tengerre néző szobát 
foglalni, mert a kilátáson kívül a minőség is jobb. A tető-
téri medencéből parádés Ao Nang város öblének a látványa. 
A hotel közelében számos étterem és bár található. Ahhoz 
képest, hogy a közvetlen környék milyen mozgalmas, bent a 
hotelben viszonylag nyugalom honol.

Viszonylag nagy hotel sok modern, tiszta, csinosan beren-
dezett bungalóval, csodás kilátással egy öbölre. Szép, nem 
zsúfolt a hotel előtti, lényegében privátnak tekinthető strand. 
10 perc gyaloglással elérhető a kikötő környéke sok bolttal, 
étkezőhellyel, egyéb szolgáltatással, esti szórakozási lehe-
tőségekkel. A szálloda közvetlen környéke csendes, dús 
növényzetű. Érdemes kis ösvényen elsétálni a sziget leg-
szebb strandjához, a Long Beachhez, csupán 5 perces út.

A főépületi, tengerre néző szobákból valóban gyönyörű a kilá-
tás. Álomszép, tiszta, hosszú és széles a 300 méterre lévő 
strand, a tengervíz dagálykor különösen kristálytiszta, átlát-
szó. Apálykor pedig, príma időtöltés a vízben (fürdőszandál-
ban) átgyalogolni egy szomszédos kis szigethez. Nyugodtan ki 
lehet próbálni a közeli kis vendéglőket, mert nagyon finomakat 
sütnek. A hotel környéke nem zajos, laza a légkör. Ja és: a nap-
lemente varázslatos, teljesen mások a színek, mint Európában.

Az ár tartalmazza:a repülőjegyet átszállással Budapest-Bangkok/Kra-
bi-Budapest valamint Bangkok-Krabi útvonalon, a szállást a választott szál-
lodában kétágyas elhelyezéssel és reggelivel a csomagnak megfelelően 9, 10 
vagy 11 éjszakára, a szállást Bangkokban a Furama Silom**** szállodában, 
valamint a repülőtéri transzfereket. Az ár nem tartalmazza: a repülőtéri és 
kikötői illetéket (kb.124 000 Ft/fő), a kötelező szilveszteri gálavacsorát 
(22 900–59 900 Ft/fő között), a leírásban nem szereplő egyéb ellátást és 
személyes kiadásokat, a fakultatív kirándulásokat, a kötelező útlemondási 
biztosítást (1,5%) és utasbiztosítás. Minimum létszám: 10 fő. 

vista.hu/krabi-utazas

FAKULTATÍV PROGRAMOK (helyi angol nyelvű asszisztenciával) 

Phi Phi sziget hajóval 19 900 Ft/fő
James Bond sziget hajókirándulás 16 900 Ft/fő
Dzsungeltúra  13 900 Ft/fő

Magyar nyelvű idegenvezetés felár ellenében kérhető.

Ft/fő Szilveszter 
13 nap/10 éj 14 nap/11 éj 12 nap/9 éj

dec. 26.-jan. 7. 
2 éj Bangkok 
+ 8 éj üdülés

febr. 13-26.,
febr. 23.-márc. 8. 

3 éj Bangkok 
+ 8 éj üdülés

febr.21.-márc. 4. 
2 éj Bangkok 
+ 7 éj üdülés

Krabi    

Red Ginger 
Superior szoba 516 900 299 900 269 900

Pakasai Resort 
Superior Grand 532 900 307 900 276 900

Ao Nang Cliff Beach 
Superior szoba 556 900 356 900 319 900

Holiday Inn Express 
Standard szoba 546 900 339 900 306 900

Beyond Krabi 
Cottage 569 900 351 900 316 900

Phi Phi kombináció    

2 éj Bangkok + 3 éj Phi Phi/Bay View Resort + 4 éj Krabi/Red Ginger 

Superior szoba – – 309 900

Magyar nyelvű asszisztencia Bangkokban és Krabin!
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KOH SAMUI 

IBIS BOPHUT***

KOH SAMUI 

CHAWENG REGENT BEACH RESORT ****+

A népszerű hotel elhelyezkedése ideális a tengerpart és a 
mozgalmas főutca között, a szobák nagy része pedig nyu-
godt környezetben fekszik a hangulatos, hosszú kert mélyén. 
Kellemes az étterem teraszán reggelizni és közben csodálni 
a strandot. Esténként választhatunk: sétálhatunk a parton a 
homokra kitelepedett, fáklyás bárok, éttermek mentén, vagy 
bevethetjük magunkat a főút boltokkal teli nyüzsgésébe.  
A tökéletes nyaraláshoz hozzájárulnak a szálloda változatos 
szolgáltatásai is, mint a jógaórák, egészségklub vagy a vízi spor-
tok. Szobái hangulatosak és tágasak, a szabadtéri medence, a 
wellness-részleg és a fiatalító masszázs pedig garantáltan 
gondoskodik a vendégek teljes körű kényeztetéséről. 

KOH SAMUI 

PEACE RESORT****

2017-ben szépen felújított, modern szálloda hangulatos, pál-
mafákkal teli kerttel. A nevének megfelelően egy békés hely. 
A bungalók tiszták, ízlésesen berendezettek, a fürdőszobák 
tágasak. Tartalmas, európaiaknak megfelelő a reggeli. 5 perc 
gyalogtávolságra van a Fisherman’s Village sok étteremmel 
és üzlettel, ahol péntekenként nagyszabású piacot is tarta-
nak. A hotel a sziget északi részén, Bophut legjobbnak tartott 
partszakaszán terül el.

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

Az ár tartalmazza: szilveszteri turnusnál a repülőjegyet átszállással 
Budapest-Bangkok/Koh Samui-Budapest útvonalon, a többi időpontban 
átszállással Budapest-Bangkok/Phuket–Budapest útvonalon és a szük-
séges belföldi repülőjegyet és kompot Koh Samuira és Phuketre, a szállást 
a választott szállodában kétágyas elhelyezéssel és reggelivel a csomag-
nak megfelelően 9 vagy 11 éjszakára, valamint a repülőtéri transzfereket. 
Az ár nem tartalmazza: a repülőtéri és kikötői illetéket (kb.124 000 Ft/
fő), a kötelező szilveszteri gálavacsorát (Peace R. 51 900, Chaweng R. 
74 900 Ft/fő), a leírásban nem szereplő egyéb ellátást és személyes ki-
adásokat, a fakultatív kirándulásokat, a kötelező útlemondási biztosítást 
(1,5%) és utasbiztosítás. Minimum létszám: 10 fő. 

vista.hu/koh-samui-utazas

FAKULTATÍV PROGRAMOK (helyi angol nyelvű asszisztenciával) 

Koh Samui szigettúra 16 900 Ft/fő
Anghtong Nemzeti Park hajókirándulás, 
szorkelezés, kajakozás 23 900 Ft/fő

Magyar nyelvű idegenvezetés felár ellenében kérhető.

Ft/fő

Szilveszter 
12 nap/9 éj 
Bangkok+

Koh Samui

14 nap/11 éj
Bangkok+

Koh Samui+Phuket

12 nap/9 éj 
Bangkok+

Koh Samui+Phuket

dec. 26.-jan. 6. febr. 13-26.,
febr. 23.-márc. 8. febr.21.-márc. 4. 

Koh Samui    

Ibis Bophut
2 éj Furama 

Silom + 7 éj Ibis 
Bophut

2 éj Furama Silom
+ 5 éj Ibis Bophut 
+ 4 éj Ibis Patong

 2 éj Furama Silom
+ 4 éj Ibis Bophut 
+ 3 éj Ibis Patong

Kétágyas 
szobában 499 900 349 900 329 900

Peace Resort
2 éj Furama Silom 

+ 7 éj Peace 
Resort

2 éj Bangkok 
+ 5 éj Peace Resort

+ 4 éj Peach Hill

2 éj Bangkok 
+ 4 éj Peace Resort

+ 3 éj Peach Hill

Kétágyas 
szobában 599 900 422 900 325 900

Chaweng 
Regent 

2 éj Furama Silom
+ 7 éj Chaweng 

Regent

2 éj Furama Silom
+ 5 éj Chaweng 

Regent
+ 4 éj Best Western 

Premier

2 éj Furama Silom
+ 4 éj Chaweng 

Regent
+ 3 éj Best Western 

Premier

Kétágyas 
szobában 739 900 522 900 463 900

Magyar nyelvű asszisztencia Bangkokban, 
Koh Samuin és Phuketen!
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MALDÍV-SZIGETEK

DÉLI MALE ATOLL | 8 NAP • 7 ÉJ

EMBUDU VILLAGE MALDIVES RESORT***
DÉLI ARI ATOLL | 8 NAP • 7 ÉJ

SUN ISLAND RESORT****

Kicsi, békés, természetességében meghagyott, mégis rende-
zett hotelsziget, ahol bármikor, bárhová mehetnek mezítláb. 
Egy laza, igazán pihentető, tiszta hely. A szobák berendezése 
kielégíti kényelmi igényeiket. Az ellátás príma, a desszertvá-
laszték egyszerűen parádés! A sziget saját korallszirtjeinél 
sznorkelezés során, sőt akár szabad szemmel is megcso-
dálhatják a csodás élővilágot: például ráját, tengeri teknőst, 
murénát, szelíd cápát, sőt a „párjuk lábát” is. 

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

vista.hu/maldiv-sun-island

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában, a teljes ellátást 
(ital nélkül). Az ár nem tartalmazza: a retúr gyorshajó transzfert 
(33 900 Ft/fő) Hosszabbítás lehetséges.

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában, a félpanziós ellá-
tást vízfogyasztással, valamint bizonyos sportolási lehetőségeket. Az ár 
nem tartalmazza: a retúr belföldi kisrepülős transzfert (104 900 Ft/fő, 
nov., dec., ápr.: 94 900 Ft/fő), a kötelező karácsonyi vagy szilveszteri va-
csorát (28 900 Ft/fő/alkalom). Teljes ellátás felára: 68 900 Ft/fő/7 éj, all 
inclusive ellátás felára: 182 900 Ft/fő/7 éj. Hosszabbítás lehetséges.

Ft/fő teljes ellátással nov. 1.-dec. 22., ápr. 1-30. dec. 23.-márc. 31.

Superior kétágyas szobában 361 900 384 900

Víz feletti villában 446 900 479 900

vista.hu/maldiv-embudu-village

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

jan. 7.- 
márc. 31. ápr. 1-30.

Sun villában 168 900 181 900 455 900 304 900 237 900

Superior beach 
bungalóban 186 900 199 900 474 900 324 900 255 900

Sunset villában 212 900 225 900 502 900 351 900 283 900

Vízi bungalóban 338 900 369 900 677 900 477 900 411 900
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ÉSZAKI MALE ATOLL | 8 NAP • 7 ÉJ

BANDOS MALDIVES RESORT****
RAA ATOLL | 8 NAP • 7 ÉJ

REETHI FARU MALDIVES RESORT****

A hotel a nagyobbnak számító szigetek egyikén található, 
dús növényzettel, már-már dzsungeles, gondozott parkkal. 
Önmagában az is nagy élmény, hogy a csodaszép partnak 
egy zugában, a pálmafák nyújtotta árnyékban pihenhetnek, 
de emellett több kirándulás és szórakozási lehetőség közül is 
választhatnak. A szobák kellemesen, otthonosan kialakítot-
tak. A maldívi viszonylatban is kiemelkedően jó „házi korall-
terepen” a rájákon, tintahalakon és a tengeri teknősön kívül a 
Némo halak teljes választékával is megismerkedhetnek.

Teljesen új, dús növényzettel parádézó, bensőséges légkörű 
hotel modern bungalókkal. Egyáltalán nem kötelező a passzív 
pihenés, hiszen rengeteg program és élmény közül lehet válo-
gatni. Nyugalmat árasztó időtöltés a strand mentén körbesétálni 
a szigetet, mely mindössze 30 perc. De ha nem akar mégsem 
elszakadni a világtól, príma ingyenes wifi működik a resort 
területén. Különlegesség a sziget stégjének végén épült étterem, 
mely egész nap várja vendégeit a tenger felett egy tányér elké-
pesztően finom étellel és panorámával. Felejthetetlen élmény.

vista.hu/maldiv-bandos

vista.hu/maldiv-reethi-faru

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában, a reggelis ellátást. 
Az ár nem tartalmazza: a retúr gyorshajó transzfert (34 900 Ft/fő), a kö-
telező karácsonyi és szilveszteri vacsorát (57 900 Ft/fő/alkalom). Félpan-
ziós ellátás felára: 89 900 Ft/fő/7 éj, teljes ellátás felára: 163 900 Ft/fő/7 éj, 
all inclusive ellátás felára: 239 900 Ft/fő/7 éj. Hosszabbítás lehetséges.

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában, a félpanziós ellátást.  
Az ár nem tartalmazza: a retúr belföldi járatot és hajós transzfert  
(113 900 Ft/fő), a kötelező karácsonyi és szilveszteri vacsorát (23 900 Ft/
fő/alkalom). Teljes ellátás felára: 76 900 Ft/fő/7 éj, all inclusive ellátás fel-
ára: 247 900 Ft/fő/7 éj. Az árak 2019. január 7-e utáni időszakra indulás 
előtt legalább 65 nappal történő foglalás esetén érvényesek. Hosszabbí-
tás lehetséges.

Ft/fő félpanzióval okt. 1.-jan. 6. jan. 7.-ápr. 30.

Garden villában 372 900 413 900

Deluxe beach villában 521 900 524 900

Víz feletti villában 596 900 591 900

Ft/fő reggelivel nov. 1.-dec. 23. dec. 24.-jan. 6. jan. 7.-ápr. 30.

Classic kétágyas szobában 337 900 534 900 456 900

Standard kétágyas szobában 363 900 559 900 482 900

Garden villában 407 900 629 900 541 900
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ÉSZAKI MALE ATOLL | 8 NAP • 7 ÉJ

MEERU ISLAND RESORT & SPA****+

ÉSZAKI MALE ATOLL | 8 NAP • 7 ÉJ

ADAARAN SELECT 
HUDHURANFUSHI RESORT****

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

Nagyon szép, tökéletesen tiszta, jól szervezett hotel, szemet 
gyönyörködtetően beillesztve a pálmafás és mangrovés 
édeni természeti környezetbe. Lenyűgöző a mindig mosoly-
gós személyzet szolgálatkészsége, nyugodtan bízzák rájuk 
magukat. Az all inclusive ellátás választéka az európai igé-
nyeknek is kitűnő. A sznorkelezés itt is kihagyhatatlan prog-
ram, főleg az alig egy méter távolságban elúszó ráják és 
egyéb veszélytelen halak miatt. Ajánjuk, hogy víz alatt hasz-
nálható kamerát csomagoljanak.

vista.hu/maldiv-adaaran-select

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában, a teljes ellátást 
(ital nélkül), valamint bizonyos sportolási lehetőségeket. Az ár nem tar-
talmazza: a retúr gyorshajó transzfert (56 900 Ft/fő), a kötelező kará-
csonyi és szilveszteri vacsorát (43 900 Ft/fő/alkalom). All inclusive ellátás 
felára: 121 900 Ft/fő/7 éj. Hosszabbítás lehetséges.

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában, az all inclusive 
ellátást, bizonyos sportolási lehetőségeket. Az ár nem tartalmazza:  
a retúr gyorshajó transzfert (54 900 Ft/fő), a kötelező karácsonyi (36 900 
Ft/fő) és szilveszteri vacsorát (65 900 Ft/fő). Hosszabbítás lehetséges.

vista.hu/maldiv-meeru-island

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

dec. 21.- 
jan. 5.

jan. 6.- 
ápr. 21. ápr. 22-30.

Garden bungalóban 475 900 609 900 502 900 355 900

Beach villában 555 900 689 900 581 900 381 900

Beach villában jakuzzival 609 900 743 900 636 900 435 900

Vízparti villában 689 900 823 900 715 900 475 900

Víz feletti villában 
jakuzzival 743 900 876 900 769 900 595 900

Ft/fő all inclusive 
ellátással

nov. 1.- 
dec. 26.

dec. 27.- 
jan. 6.

jan. 7.- 
márc. 31. ápr. 1-30.

Garden villában 402 900 585 900 548 900 461 900

Beach villában 454 900 638 900 599 900 513 900

Superior beach villában 487 900 671 900 633 900 547 900
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DÉLI MALE ATOLL | 8 NAP • 7 ÉJ

VELASSARU MALDIVES RESORT*****

BAA ATOLL | 8 NAP • 7 ÉJ

ROYAL ISLAND RESORT*****

Szuper élmény a Beach Villában úgy belépni a fürdőszobába, 
hogy az valójában kilépés a szabadba, ahol a pálmafák alatt 
zuhanyozunk, persze garantált privátszférában. A hotel cso-
dásan integrált a kis sziget természeti környezetébe. A resort 
megfelel a fő elvárásoknak: hófehér homokföveny és türkiz-
kék átlátszó tengervíz. A korallok környéknek tengeri élővi-
lága rendkívül gazdag, így a sznorkelezés akár napi többszöri 
program is lehet. A szobák ízlésesen berendezettek, moder-
nek, roppant hangulatos terasszal.

Az ötcsillagos luxusszálloda már a nagyobb méretű szi-
getek közé tartozik 750 m-es hosszúságával és 230 m-es 
szélességével. A nyugodt pihenésre vágyók paradicsoma, 
gyönyörű korallkertjei, fehér homokpartjai, spa-részlege, 
éttermei, bárjai, sportolási lehetőségeinek sokasága méltán 
teszi közkedveltté az utazók körében. Luxusszinten kivite-
lezettek Beach villái, melyeket a privát veranda és a kültéri 
fürdőszoba tesz még különlegesebbé. Felszereltségéhez tar-
tozik a légkondicionáló, telefon, televízió, széf, minibár, tea- 
és kávéfőzési lehetőség. Amennyiben teljesen gondtalan 
pihenést szeretne, válassza az all inclusive ellátást!

vista.hu/maldiv-velassaru

vista.hu/maldiv-royal-island

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában, a reggelis ellátást, 
bizonyos programlehetőségeket (snorkeling, hajózás, jóga). Az ár nem 
tartalmazza: a retúr gyorshajó transzfert (58 900 Ft/fő), a kötelező kará-
csonyi (59 900 Ft/fő) és szilveszteri vacsorát (87 900 Ft/fő). Félpanziós 
ellátás felára: 208 900 Ft/fő/7 éj, teljes ellátás felára: 345 900 Ft/fő/7 éj, 
all inclusive ellátás felára: 545 900 Ft/fő/7 éj. Hosszabbítás lehetséges.

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában, a félpanziós ellá-
tást, valamint bizonyos sportolási lehetőségeket. Az ár nem tartalmazza: 
a retúr belföldi kisrepülős transzfert (104 900 Ft/fő, nov., dec., ápr.: 94 900 
Ft/fő), a kötelező karácsonyi és szilveszteri vacsorát (38 900 Ft/fő/alka-
lom). Teljes ellátás felára: 68 900 Ft/fő/7 éj, all inclusive ellátás felára: 
188 900 Ft/fő/7 éj. Hosszabbítás lehetséges.

Ft/fő reggelivel nov. 1-30. dec. 1-22. dec. 23.- 
jan. 10. jan. 10.-ápr. 30.

Deluxe bungalóban 507 900 437 900 808 900 618 900

Deluxe villában 602 900 519 900 919 900 719 900

Beach villában 859 900 739 900 1 175 900 975 900

Medencés 
beach villában 1 056 900 909 900 1 372 900 1 174 900

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

jan. 7.- 
márc. 31. ápr. 1-30.

Beach villában 254 900 279 900 586 900 393 900 326 900
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GAAFU DHAALU ATOLL | 8 NAP • 7 ÉJ

AMARI HAVODDA MALDIVES RESORT*****
DÉLI MALE ATOLL | 8 NAP • 7 ÉJ

SUN AQUA VILU REEF RESORT*****

Fedezze fel álmai szigetét, ahol az első pillanattól kezdve a 
vendég óhajait lesik! Igazi ötcsillagos kényeztetés az all inclu-
sive ellátás minden kényelmével. A sziget az atollok déli részén 
található, így érintetlenebb természettel, korallokkal rendel-
kezik. Elegáns, egyedülálló villái közül választhatják a part 
mentén vagy víz felett épült típust is, melyekhez különleges, 
privát, szabadtéri fürdőszoba tartozik. A díjnyertes hotelben 
élvezze a sportok, a búvárkodás és a gasztronómia élményét.

A tökéletes luxust és a páratlan maldív szépséget ötvözve 
engedhetik át magukat a felhőtlen kikapcsolódásnak. 
Engedje el magát a spa részleg kényeztetésében vagy a kiváló 
gasztronómiai élvezetekben. A thai, indiai, olasz konyha fogá-
sai a helyben termelt ízletes alapanyagokból kerülnek elké-
szítésre. A hotel ajándékaként bejárhatják a szomszédos, 
helyiek által lakott szigetet is, illetve a naplementében delfi-
neket figyelhetnek meg. Itt az utazás egyedülálló élménnyel 
gazdagítja a vendéget. 

vista.hu/maldiv-amari-havodda

vista.hu/maldiv-sun-aqua-vilu-reef

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában, az all inclusive el-
látást (ünnepi időszakban a teljes ellátást). Az ár nem tartalmazza:  
a retúr belföldi járatot és hajós transzfert (144 900 Ft/fő), a kötelező szil-
veszteri vacsorát (74 900 Ft/fő). All inclusive ellátás felára (dec. 27.-jan. 8. 
között): 158 900 Ft/fő/7 éj. Az árak indulás előtt legalább 65 nappal törté-
nő foglalás esetén érvényesek. Hosszabbítás lehetséges.

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában, az all inclusive el-
látást, bizonyos sportolási és szórakozási lehetőségeket, 2 fakultatív ki-
rándulást. Az ár nem tartalmazza: a retúr belföldi járatot és hajós 
transzfert (148 900 Ft/fő, hidroplán transzfer további felár ellenében), a 
kötelező karácsonyi (82 900 Ft/fő) és szilveszteri vacsorát (111 900 Ft/fő). 
Az árak indulás előtt legalább 65 nappal történő foglalás esetén érvénye-
sek. Hosszabbítás lehetséges.

Ft/fő nov. 1.-dec. 26. dec. 27.-jan. 8. jan. 9.-ápr. 21.

ellátás all inclusive teljes ellátás all inclusive

Standard beach villában 449 900 726 900 557 900

Deluxe beach villában 546 900 823 900 654 900

Sunset beach villában 595 900 872 900 702 900

Ft/fő all inclusive 
ellátással

nov. 1.-dec. 26., 
ápr. 9-30. dec. 27.-jan. 7. jan. 8.-ápr. 8.

Beach villában 469 900 883 900 682 900

Deluxe beach villában 505 900 924 900 724 900

Deluxe beach villában 
jacuzzival 534 900 948 900 753 900



Kortárs dizájnnal, modern épületekkel, 155 szobával és lakosztállyal várja önt Koh Samui szigetén a Chaweng Regent 
Beach Resort! Szállodánk a méltán híres és gyönyörű Chaweng Beach-en található, ahonnan csak egy rövid séta a 
vibráló és izgalmas Chaweng, ahol számos szórakozóhely, vízi sport lehetőség, étterem, üzlet és bevásárló központ 
közül választhat kedvére. 

Akár el szeretne menekülni a világ zajától és pihenni a nyugodt környezetben, akár kimozdulna és vásárolna, a 
Chaweng Regent a tökéletes választás!

Tekintse meg ajánlatunkat a Chaweng Regent Beach Resortba a 47. oldalon 
és kérjen ajánlatot a Vistától a +361 429 99 99-es telefonszámon vagy 
a foiroda@vista.hu email címen!



54

SEYCHELLE-SZIGETEK

BEAU VALLON, MAHÉ | 8 NAP • 7 ÉJ

BERJAYA BEAU VALLON BAY RESORT***+

NYUGATI PART, MAHÉ | 8 NAP • 7 ÉJ

AVANI SEYCHELLES BARBARONS 
RESORT & SPA****A hangulatos szálloda a legnagyobb Seychelle-szigeten, 

Mahén található, közvetlenül a fehér homokos tengerparton. 
Helyi viszonylatban nagy településhez tartozik, így a sziget 
életébe is betekintést nyerhetnek. A türkizkék víz és a mesés 
strandok varázsa mellett a szálloda számos kényeztető és 
szórakoztató szolgáltatással várja vendégeit. Ha szeretne 
egy kicsit elmenekülni a megszokott mindennapi körforgás-
ból a nyugodtság és letisztultság mennyországába, akkor 
a Berjaya Beau Vallon Bay Resort tökéletes választás. 

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

vista.hu/seychelle-barbarons

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában félpanzióval.  
Az ár nem tartalmazza: a retúr repülőtéri transzfert (16 500 Ft/fő), a 
kötelező karácsonyi (32 900 Ft/fő/alkalom) és szilveszteri vacsorát 
(36 900 Ft/fő/alkalom). Teljes ellátás felára: 99 900 Ft/fő/7 éj. Hosszab-
bítás lehetséges.

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában reggelivel.  
Az ár nem tartalmazza: a retúr repülőtéri transzfert (16 500 Ft/fő),  
a kötelező szilveszteri vacsorát (64 900 Ft/fő/alkalom). Félpanziós ellá-
tás felára: 79 900 Ft/fő/7 éj, teljes ellátás felára: 143 900 Ft/fő/7 éj. 
Gyermekár pótágyon: 12 éves kor alatt ingyenes. Nászutas kedvezmé-
nyeinkről érdeklődjön irodáinkban! Az árak indulás előtt legalább 35 nap-
pal történő foglalás esetén érvényesek. Hosszabbítás lehetséges.

Ft/fő félpanzióval nov. 1.-dec. 22. dec. 23.-jan. 5., 
ápr. 12-30. jan. 6.-ápr. 11.

Kétágyas standard 
szobában 282 900 331 900 292 900

Kétágyas superior 
szobában 312 900 416 900 326 900

Kétágyas deluxe 
szobában 323 900 433 900 335 900

Ft/fő reggelivel nov. 1.-dec. 18., 
jan. 8.-febr. 28.

dec. 19-25., 
márc. 1.-ápr. 13.

dec. 26.-jan. 7., 
ápr. 14-30.

Kétágyas standard 
szobában 282 900 312 900 342 900

Kétágyas, kertre 
néző szobában 302 900 332 900 362 900

Kétágyas, óceánra 
néző szobában 322 900 352 900 382 900

Kétágyas, part felőli 
szobában 342 900 372 900 402 900

vista.hu/seychelle-berjaya

Előfoglalási kedvezménnyel
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BAIE LAZARE, MAHÉ | 8 NAP • 7 ÉJ

KEMPINSKI SEYCHELLES RESORT*****
ANSE FORBANS, MAHÉ | 8 NAP • 7 ÉJ

DOUBLETREE RESORT BY HILTON HOTEL 
ALLAMANDA****

Egy csodás, fehér homokos öbölben fekszik a luxusszál-
loda. Érintetlen trópusi növényzet veszi körül, mely tökéle-
tes intimitást biztosít a pihenni vágyóknak. Szobáit is a teljes 
elvonulási lehetőség inspirálta a környező hegyekre vagy a 
tengerre néző kilátással. A szolgáltatásokat a tökéletességre 
törekvés jellemzi, a felszolgált ételek igyekeznek a helyi spe-
cialitásokat felvonultatni. 

Modern, dús, trópusi növényzettel övezett szálloda, mely 
privát stranddal várja a romantikára vágyó párokat és gyer-
mekes családokat a sziget délkeleti felén. Minden szobában, a 
teraszon pihenve élvezhetik az Indiai-óceán csodás kilátását. 
Itt aktív vagy nyugodt pihenésben is részük lehet, igénybe véve 
a fitneszközpont, a medence vagy a spa részleg szolgáltatásait. 
Napközben próbálják ki a búvárkodást vagy az ingyenes fel-
szereléssel a kajakozást és a snorkelezést. Este egy koktél mel-
lett a helyi konyha különlegességei várják a vendégeket. 

vista.hu/seychelle-doubletree-allamanda

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában reggelivel.  
Az ár nem tartalmazza: a retúr repülőtéri transzfert (16 500 Ft/fő), a kö-
telező karácsonyi (42 900 Ft/fő/alkalom) és szilveszteri vacsorát (112 900 
Ft/fő/alkalom). Félpanziós ellátás: 162 000 Ft/fő/7 éj. Nászutas kedvezmé-
nyeinkről érdeklődjön irodánkban! Az árak indulás előtt legalább 35 nappal 
történő foglalás esetén érvényesek. Hosszabbítás lehetséges.

Az ár tartalmazza:a szállást 7 éjre kétágyas szobában reggelivel.  
Az ár nem tartalmazza: a retúr repülőtéri transzfert (16 500 Ft/fő), a kö-
telező karácsonyi (57 900 Ft/fő/alkalom) és szilveszteri vacsorát (81 900 
Ft/fő/alkalom). Félpanziós ellátás felára: 148 000 Ft/fő/7 éj, teljes ellátás 
felára: 218 900 Ft/fő/7 éj. Nászutas kedvezményeinkről érdeklődjön iro-
dánkban! Az árak indulás előtt legalább 20 nappal történő foglalás esetén 
érvényesek. Hosszabbítás lehetséges.

vista.hu/seychelle-kempinski-resort

Előfoglalási kedvezménnyel
Előfoglalási kedvezménnyel

Ft/fő reggelivel nov. 1.-dec. 18., 
jan. 9.-febr. 7.

dec. 19-25., 
febr. 8.-ápr. 13.

dec. 26.-
jan. 8.

ápr. 14-30.

Kétágyas, hegyre 
néző szobában 424 900 482 900 688 900 495 900

Kétágyas, tengerre 
néző szobában 502 900 559 900 765 900 547 900

Kétágyas, beach-
side szobában 553 900 611 900 817 900 598 900

Ft/fő reggelivel nov. 1.-dec. 27.,
jan. 11.-ápr. 14. dec. 28.- jan. 3. jan. 4-10., 

ápr. 15-30.

Tengerre néző, deluxe 
kétágyas szobában 324 900 571 900 356 900
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MAURITIUS

TROU D’EAU DOUCE | 8 NAP • 7 ÉJ

FRIDAY ATTITUDE HOTEL***+

POINTE AUX BICHES | 8 NAP • 7 ÉJ

VERANDA POINTE AUX BICHES HOTEL****

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

A hotel kiváló választás az idilli tengerparti családi nyara-
láshoz. A felnőtteknek elkülönített szárny saját medencével, 
étteremmel és bárral, a pároknak is romantikus kikapcsoló-
dást nyújt. Rengeteg ingyenes vízi és szárazföldi sport- és 
szórakoztató lehetőség közül választhatnak a vendégek, a 
gyerekeket pedig „Kölyök Klub” várja színes programok-
kal. A fehér homokos padlójú éttermek, az autentikus mau-
ritiusi konyha és a hangulatosan berendezett spa garantáltan 
különlegessé teszi az itt eltöltött időt! 

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

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában, az all inclusive el-
látást és számos szárazföldi ás vízi sportlehetőséget. Az ár nem  
tartalmazza: a retúr repülőtéri transzfert (24 900 Ft/fő), a kötelező ka-
rácsonyi vacsorát (14 900 Ft/fő) és szilveszteri vacsorát (18 900 Ft/fő). 
Gyermekár pótágyon standard és családi szobában: 7 éves kor alatt  
ingyenes, 7-17 év között felár ellenében. Nászutas kedvezményeinkről  
érdeklődjön irodáinkban! Hosszabbítás lehetséges.

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában, a félpanziós ellá-
tást, számos sportlehetőséget. Az ár nem tartalmazza: a retúr privát re-
pülőtéri transzfert (24 900 Ft/fő), a kötelező karácsonyi vacsorát  
(22 900 Ft/fő) és szilveszteri vacsorát (26 900 Ft/fő). All inclusive ellátás: 
64 900 Ft/fő/7 éj. Gyermekár családi szobában: 2-12 éves korig: 87 900 Ft/7 
éj, 12-18 éves korig: 174 900 Ft/ 7 éj (kivéve ünnepi időszak). Nászutas ked-
vezményeinkről érdeklődjön irodáinkban! Hosszabbítás lehetséges.

Ft/fő all inclusive 
ellátással

nov. 1.-dec.21., 
jan. 7.-ápr. 27. dec. 22.-jan. 6. ápr. 28.-máj. 31.

Standard 
kétágyas szoba 265 900 371 900 191 900

Családi szoba 317 900 422 900 242 900

Ft/fő félpanzióval
nov. 1.-dec. 9., jan. 7.- 

márc. 28., 
ápr. 8.-máj. 5.

dec. 10-21. dec. 22.-jan. 6.

Kétágyas, 
comfort szobában 229 900 209 900 416 900

Kétágyas, 
superior szobában 276 900 252 900 499 900

Családi szobában 332 900 302 900 599 900
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BEL OMBRE | 8 NAP • 7 ÉJ

OUTRIGGER MAURITIUS BEACH RESORT*****

BALACLAVA | 8 NAP • 7 ÉJ

THE RAVENALA ATTITUDE HOTEL****

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

Mauritius első, csak suite-ekkel rendelkező szállodája. A tra-
dicionális építészeti stílust ügyesen ötvözték modern elemek-
kel, megőrizve a belső terek és a természet átmenet nélküli 
egységét és a tágasság érzését. A szobák egy része párok szá-
mára ideális, míg másik részük kifejezetten családok számára 
készült. Kényelmesen berendezettek, dekorációjukban erő-
teljes kék és szürke árnyalatokkal, valamint helyi anyagok-
kal, mint például a bambusz. A szálláshely különlegessége a 
10 étterem, melyekből hét, egyedi élményt nyújtva változatos 
vacsorázási lehetőségekre és több nemzet specialitásainak 
kipróbálására ad lehetőséget félpanzió keretében is.

vista.hu/mauritius-ravenala

vista.hu/mauritius-outrigger

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában, a félpanziós ellá-
tást és számos sportlehetőséget. Az ár nem tartalmazza: a retúr repülő-
téri transzfert (24 900 Ft/fő), a kötelező karácsonyi vacsorát (18 900 Ft/fő) 
és szilveszteri vacsorát (24 900 Ft/fő). All inclusive ellátás felára:  
99 900 Ft/fő/7 éj. Gyermekár pótágyon családi lakosztályban: 6 éves kor 
alatt ingyenes, 6-12 év között felár ellenében. Nászutas kedvezményeinkről 
érdeklődjön irodáinkban! Hosszabbítás lehetséges.

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában, a félpanziós ellátást 
és számos sportlehetőséget. Az ár nem tartalmazza: a retúr repülőtéri 
transzfert (24 900 Ft/fő), a kötelező karácsonyi vacsorát (28 900 Ft/fő) és 
szilveszteri vacsorát (36 900 Ft/fő). Teljes ellátás felára: 114 900 Ft/fő/7 éj, 
all inclusive ellátás felára: 171 900 Ft/fő/7 éj. Gyermekár pótágyon: 4 éves 
kor alatt ingyenes, 4-18 év között felár ellenében. Nászutas kedvezménye-
inkről érdeklődjön irodáinkban! Az árak december 22. és január 5. közötti 
időszakra indulás előtt legalább 35 nappal történő foglalás esetén érvénye-
sek. Hosszabbítás lehetséges.

Ft/fő félpanzióval nov. 1-30., 
jan. 7.-ápr. 27. dec. 1-21. dec. 22.-

jan. 6.
ápr. 28.-

máj. 31.

Kétágyas suite 274 900 251 900 454 900 214 900

Családi suite 322 900 299 900 502 900 262 900

Executive 
tengerparti suite 371 900 348 900 551 900 311 900

Ft/fő félpanzióval
nov. 1.-dec. 21., 
jan.6.- ápr. 30.

dec. 22.-jan. 5.

Tengerre néző kétágyas szoba 354 900 714 900

Part melletti kétágyas szoba 414 900 794 900

Part melletti junior suite 494 900 884 900
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SRÍ LANKA

8 NAP • 7 ÉJ

EGZOTIKUS SRÍ LANKA TENGERPARTI 
PIHENÉSSEL KALUTARÁN

7 NAP • 6 ÉJ

TERMÉSZET ÉS KULTÚRA SRÍ LANKÁN

Tapasztalja meg a valódi Srí Lankát: barangolja be Sigiriya 
sziklaerődjét, Dambulla barlangszentélyeit és látogassa meg a 
Szent Fog templomát a világörökség részét képező Kandyben! 
Fedezze fel Srí Lanka tea- és fűszerkultúráját, ami a világ egyik 
leggazdagabb kertjének számít közel 4000 növényfajtával. 
Aki Srí Lankára látogat, nem mehet úgy haza, hogy ne sétált 
volna elefántokkal a Pinnawala-i elefántmenhelyen ,és ne töl-
tött volna el néhány napot a tengerparton pihenve. Ismerje 
meg Srí Lankát velünk, legyen ez élete kalandja! 

Az egyenlítőtől északra, India déli csücskéhez közel található 
Srí Lanka, a végtelen óceánpartjairól, érintetlen természeté-
ről és mély spiritualizmusáról ismert sziget. Legyen szó ten-
gerparti nyaralásról, kulturális felfedezésről vagy extrém 
sportkalandról, Srí Lanka kiváló úti cél az egész családnak. 
Barangolja be Sigiriya sziklaerődjét, Polonnaruva ősi romvá-
rosát és Dambulla barlangszentélyeit! Fedezze fel Srí Lanka 
tea- és fűszerkultúráját, pihenjen egyet a királyi botanikus 
kertben, sétáljon elefántokkal és nézze meg a Yala Nemzeti 
Park leopárdjait! Tartson velünk a Srí Lankára!

Kandalama | Sigiriya | Dambulla | Matale fűszerkert | Kandy |  
Peradeniya botanikus kert | Pinnawala elefántmenhely | Kalutara

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

vista.hu/sri-lanka-tengerparti-pihenessel vista.hu/termeszet-es-kultura-sri-lankan

Az ár tartalmazza: a szállást 3 éjre középkategóriás hotelek kétágyas szo-
báiban, a szállást 4 éjre a Royal Palms Beach hotelben, a félpanziós ellátást, 
a szükséges belépőket, a transzfereket, a programokat helyi angol nyelvű 
sofőr-idegenvezetővel. Az ár nem tartalmazza: az italokat az étkezések 
során, az ebédeket, a borravalókat és egyéb személyes kiadásokat, a kará-
csonyi és újévi gálavacsorák díját. Az árak kiemelt időszakokban nem érvé-
nyesek. Karácsonykor és szilveszterkor a szállodák többsége kötelező 
ünnepi vacsora felárat számít fel. A program tetszés szerint alakítható és 
magasabb kategóriájú szállodákkal is foglalható.

Az ár tartalmazza: a szállást 6 éjre középkategóriás hotelek kétágyas szo-
báiban, a félpanziós ellátást, a privát transzfereket légkondicionált jármű-
vel, az érintett programokat helyi angol nyelvű sofőr-idegenvezetővel és a 
szükséges belépőket. Az ár nem tartalmazza: a fakultatív programokat, a 
borravalókat és egyéb személyes kiadásokat. Az árak kiemelt időszakok-
ban nem érvényesek. Karácsonykor és szilveszterkor a szállodák többsége 
kötelező ünnepi vacsora felárat számít fel. A program tetszés szerint alakít-
ható és magasabb kategóriájú szállodákkal is foglalható.

Ft/fő félpanzióval nov. 1.–dec. 19. dec. 20.–
jan. 15.

jan. 16.–
márc. 28.

márc. 29.–
ápr. 30.

kétágyas szobában 221 500 284 500 238 900 207 300
Ft/fő félpanzióval nov. 1.-dec. 19., jan. 16.-ápr. 30. dec. 20.-jan. 15.

2 fő esetén 213 900 231 500

4 fő esetén 179 500 196 900

Dambulla
Kandalama
Sigiriya

Matale

Kandy

Peradeniya

Pinnawala

Kalutara

Dambulla
Kandalama
Sigiriya

Matale

Kandy
Peradeniya

Nuwara Eliya

Yala NP

Pinnawala

Colombo
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Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában, a reggelis ellá-
tást, a retúr repülőtéri privát transzfert, a helyi adókat. Félpanziós felár: 
24 500 Ft/fő/7 éj, all inclusive ellátás felár: 60 900 Ft/fő/7 éj. Az ár nem 
tartalmazza: a karácsonyi és újévi gálavacsorák díját.

KALUTARA | 8 NAP • 7 ÉJ

THE TANGERINE BEACH*** 

Szemet gyönyörködtető tengerpart és igazi feltöltődés várja 
Srí Lanka egyik legrangosabb szállodájában, Kalutara váro-
sában. Ez a napsütötte menedék, ahogy az ősi és modern stí-
lusjegyeket ötvözi. Biztosan eléri, hogy otthonosan érezze 
magát vakációja során. Ne álljon ellen, élvezze nyugágyán, 
egy pálmafa árnyékában a tenger hangajait, ahogy a csil-
lámló hullámok találkoznak az aranyszín homokos parttal!

vista.hu/sri-lanka-tangerine-beach

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre a választott szobatípusban, a félpanzi-
ós ellátást, a retúr repülőtéri privát transzfert, a helyi adókat. All inclusive 
ellátás felár: 37 500 Ft/fő/7 éj. Az ár nem tartalmazza: a karácsonyi és 
újévi gálavacsorák díját.

Ft/fő félpanzióval nov. 1.–dec. 23., 
márc. 22.–ápr. 30.

dec. 24.–
jan. 8.

jan. 9.–
márc. 21.

Kétágyas, standard szobában 122 900 192 500 167 500

Kétágyas, deluxe szobában 131 500 200 900 175 900

KOGGALA - GALLE | 8 NAP • 7 ÉJ

THE LONG BEACH RESORT****

Koggala egyike a nagy tömegek által egyelőre még érintetlen 
területeknek. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lenne ide-
ális választás az üdülni vágyók számára. Valójában a hotel 
1 kilométeres, homokos tengerparti szakaszával várja tárt 
karokkal a nyugalmat és kikapcsolódást kereső vendégeket. 
Látogasson el egy teknőskeltetőbe vagy a gazdag történelmi 
örökséggel rendelkező helyi templomokba, vagy akár sétáljon 
egyet az esőerdőben! Bármelyik programot is választja, a Long 
Beach Resort kitűnő kiindulási pontot fog biztosítani hozzá. 

vista.hu/sri-lanka-long-beach

Ft/fő reggelivel nov. 1.-
dec. 22.

dec. 23.–
jan. 2.

jan. 3.–
márc. 31. ápr. 1-30.

Kétágyas 
standard szobákban 153 900 236 900 202 500 140 500
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INDONÉZIA
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A CSOMAGAJÁNLATBAN SZEREPLŐ SZIGETTÚRÁK:

A. CSODÁLATOS KINTAMANI (EGÉSZ NAPOS)
Barong és Kris táncbemutató – Bali híres táncművészete, 
Celuk falu - arany- és ezüstművesek, Mas falu – fafara-
gók, Batur hegy - csodálatos kilátás a szigetre és a Batur-
tóra, Tampaksiring – egy történelmi jelentőségű templom 
a szent forrás mellett.

B. FELEJTHETETLEN NAPLEMENTE (FÉLNAPOS)
Barong és Kris táncbemutató – Bali híres táncművészete, 
Celuk falu - arany- és ezüstművesek, Mas falu – fafara-
gók, Batur hegy - csodálatos kilátás a szigetre és a Batur-
tóra, Tampaksiring – egy történelmi jelentőségű templom 
a szent forrás mellett.

C. A TITOKZATOS KELET-BALI (EGÉSZ NAPOS)
Mengwi templom – Bali egyik legszebb épülete, a majmok 
erdeje – érdekes termések, gyümölcsök, Tanah Lot temp-
lom – rendkívül látványos templom egy szikla tetején. 

D. VARÁZSLATOS ÉSZAK BALI (EGÉSZ NAPOS)
Bedugul –a fekete homokos part megtekintése, és az Ulun 
Danu úszótemplom meglátogatása, Buyan és Tamblingan 
tavak – az „ikertavak” buja, 1000 éve érintetlen őserdővel.

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

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

7 ÉS 12 ÉJSZAKÁS KEDVEZMÉNYES CSOMAGAJÁNLATOK

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

12 ÉJRE SZÓLÓ AJÁNLATOK
Az ár tartalmazza a szállást 12 éjre büféreggelivel, a retúr 
repülőtéri transzfereket, 3 egész napos és 2 félnapos szi-
gettúrát, és a helyi adókat.
Bónusz: Utasaink egy üveg bort, vagy személyenként 
egy 90 perces masszázst kapnak ajándékba. 

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

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

TAMAN AGUNG HOTEL***

A Taman Agung Hotel Samur szívében helyezkedik el. Balinéz 
stílus és elegancia jellemzi. Békés és nyugodt légkör uralko-
dik, mely magával ragadja az utazót. Mindössze 30 percre 
található Bali nemzetközi repülőterétől. A hotelben megszálló 
vendégek 4 kategóriájú szobából választhatnak. Sanur gyö-
nyörű naplementéjéről híres tengerpartja mindössze 10 perc 
sétára található.

vista.hu/indonezia-sanur-taman-agung

Transzferrel és kirándulásokkal

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

HOTEL JAMBULUWUK***

A Jambuluwuk Oceano Seminyak nem messze található a 
nyüzsgő Petitenget utcától, ahol számos bár, étterem, üzlet 
és szórakoztató egység található. Indonéz vendégszeretet, 
buja trópusi kertek és felejthetetlen élmény várja az utazó-
kat. A hotel tetőteraszán található egy végtelenített medence, 
gyönyörű kilátással. A hotel szolgáltatásai között megtalál-
ható még többek között a gyermekklub, wellnessrészleg, bár 
és étterem is, igazi indonéz ízekkel.

vista.hu/indonezia-seminyak-jambuluwuk

Ft/fő reggelivel nov. 1.-dec. 24., jan. 5.-jún. 30.

7 éj 12 éj

Kétágyas 
standard szobákban 116 900 172 900

Hosszabbítás szoba/éj 22 900 22 900

Ft/fő reggelivel nov. 1.-dec. 24., jan. 5.-jún. 30.

7 éj 12 éj

Kétágyas 
standard szobákban 77 900 109 900

Hosszabbítás szoba/éj 19 900 19 900

Transzferrel és kirándulásokkal
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KUTA | 8 NAP • 7 ÉJ VAGY 13 NAP • 12 ÉJ

GRAND INNA KUTA****
BENOA | 8 NAP • 7 ÉJ VAGY 13 NAP • 12 ÉJ

HOLIDAY INN RESORT BALI BENOA****

A hotel Kuta gyönyörű, homokos strandjának közvetlen köze-
lében található. A szálloda épülete két szárnyból áll, a Bali és 
a Beach szárnyból. Azoknak, akik igazi balinéz hangulatban 
szeretnék tölteni pihenésüket, a Bali szárny ajánlott, a moder-
nebb, kortárs stílusú szállások kedvelőinek pedig inkább a 
Beach szárny. A hotel kényelmes, erkélyes szobákkal és 
különböző wellness-szolgáltatásokkal várja kikapcsolódni 
vágyó vendégeit. Akik pedig érdeklődnek az indonéz konyha 
iránt, és szívesen el is készítenének egy-egy helyi különleges-
séget, azok számára a szálloda főzőtanfolyammal kedvez.

A gyönyörű Tanjung Benoa Beachen helyezkedik el a Holiday 
Inn Resort. Körülbelül 15 perces autóútra található a Ngurah 
Rai nemzetközi repülőtértől, illetve 5 percre Nusa Duától. 
Ideális választás pihenni vágyóknak, illetve aktív pihenést 
kedvelőknek egyaránt. Tágas, modern szobákat kínál. Kiváló 
választás családoknak, hiszen számos szolgáltatás és prog-
ram gondoskodik a kicsik kellemes időtöltéséről. A szállás-
hely 4 medencét, tengerparti szórakoztató programokat és 
wellnessrészleget is kínál vendégei számára.

vista.hu/indonezia-bali-grand-inna-kuta

vista.hu/indonezia-bali-holiday-inn

Transzferrel és kirándulásokkal Transzferrel és kirándulásokkal

Ft/fő reggelivel nov. 1.-dec. 24., jan. 5.-jún. 30.

7 éj 12 éj

Kétágyas 
standard szobákban 137 900 208 900

Hosszabbítás szoba/éj 29 900 29 900

Ft/fő reggelivel nov. 1.-dec. 24., jan. 5.-jún. 30.

7 éj 12 éj

Kétágyas 
standard szobákban 133 900 215 900

Hosszabbítás szoba/éj 31 900 31 900
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IZGALMAS KOMBINÁCIÓ | 13 NAP • 12 ÉJ

BALI ÉS LOMBOK

IZGALMAS KOMBINÁCIÓ | 13 NAP • 12 ÉJ

BALI ÉS GILI

Igazi trópusi kalandnak lehet részese a festői indonéziai szi-
geteken. Bali és Lombok gyönyörű strandokkal, remek éte-
lekkel, gazdag kulturális örökséggel és különleges természeti 
kincsekkel várja az utazókat. Garantáltan lenyűgöző élmény-
ben lesz része mindkét szigeten miközben sétál, biciklizik 
vagy a zafírkék tengerben fürdőzik, esetleg búvárkodik. Balin 
a The Oasis Kuta, Lombokon pedi a Sentosa Resort Lombok 
szolgáltatásainak élvezete közben tapasztalhatja meg a híres 
indonéz vendégszeretetet. 

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

Az ár tartalmazza: a szállást 12 éjre reggelivel, a szükséges transzfere-
ket a repülőterek és a szállodák között, a repülőjegyet Bali és Lombok kö-
zött, 2 egész napos és 1 félnapos szigettúrát Balin és a helyi adókat.

Az ár tartalmazza: a szállást 12 éjre reggelivel, a szükséges transzfere-
ket a repülőterek, kikötők és a szállodák között, a hajós transzfert Bali és 
Gili között, 2 egész napos és 1 félnapos szigettúrát Balin és a helyi adókat.

vista.hu/indonezia-bali-es-lombok

vista.hu/indonezia-bali-es-gili

Ft/fő reggelivel nov. 1.-dec. 23., jan. 7.-jún. 30.

Kétágyas szobákban 247 900

Ft/fő reggelivel nov. 1.-dec. 23., jan. 7.-jún. 30.

Kétágyas szobákban 279 900
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BENOA | 8 NAP • 7 ÉJ

HOTEL GRAND MIRAGE*****

NUSA DUA | 8 NAP • 7 ÉJ

HOTEL MELIA BALI*****

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

A Melia Bali a sziget egyik legkedveltebb üdülőhelyén, a Nusa 
Dua régióban található. A trópusi építészetnek, a merész 
dekorációnak és a tágas kerteknek köszönhetően a hotel Bali 
valódi mivoltát fejezi ki. A szálláshely az egzotikus szépség és 
a kényelem szentélye az álomnyaralást keresők számára.

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre, az all inclusive ellátást, a retúr repü-
lőtéri transzfereket, 2 egész napos és 1 félnapos szigettúrát (A., C., E.), és 
a helyi adókat.

vista.hu/indonezia-benoa-grand-mirage

vista.hu/indonezia-nusa-dua-melia

Ft/fő all inclusive ellátással nov. 1.-dec. 24., jan. 5.-jún. 30.

Kétágyas szobákban 417 900 

Hosszabbítás szoba/éj 95 900

Az ár tartalmazza: Az ár tartalmazza a szállást 7 éjre, az all inclusive el-
látást, a retúr repülőtéri transzfereket, 2 egész napos és 1 félnapos szi-
gettúrát (A., C., E.), és a helyi adókat.

Ft/fő all inclusive ellátással nov. 1.-dec. 24., jan. 5.-jún. 30.

Kétágyas szobákban 424 900 
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Elképesztően varázslatos kultúra és művészetek, isteni ételek, 
buja esőerdők, ősi templomok, vulkanikus hegyek és megis-
mételhetetlen élmények várják Jáva szigetén. Igazi kalando-
roknak és kultúrakedvelőknek ajánljuk 7 napos programunkat, 
melynek keretén belül részesei lehetnek Indonézia legszebb 
napfelkeltéjének a Bromo-hegynél, és megismerkedhetnek a 
világ legnagyobb buddhista szentélyével is.

Földünk egyik legnagyobb szigetén 3 ország osztozik, 7 napos 
utazásunk során, a legnagyobb, Indonéziához tartozó részét 
ismerhetik meg. A kalandos utazást megfűszerezzük egy 
kis vásárlással egy helyi úszópiacon, bambusz raftinggal és 
nem utolsósorban a világ természeti csodáinak egyikével, a 
Tanjung Puting Nemzeti Park élővilágának felfedezésével.

Az ár tartalmazza: a szükséges transzfereket, a szállást 6 éjre középka-
tegóriás hotelekben, reggelit és ebédet 6 alkalommal, vacsorát egy alka-
lommal, a leírásban szereplő programokat, az utazást légkondicionált 
autóbusszal/minibusszal, a helyi angol/francia/német idegenvezetőt, a 
belépődíjakat és az adókat, a vonatjegyet Yogyakartából Jombangig.  
Az ár nem tartalmazza: a repülőjegyeket, a repülőtéri illetékeket és a 
személyes kiadásokat.

Az ár tartalmazza: a szükséges 
transzfereket, a szállást 6 éjre kö-
zépkategóriás hotelekben, reggelit 

6 alkalommal, ebédet és vacsorát 5 alkalommal, a leírásban szereplő prog-
ramokat, az utazást légkondicionált autóbusszal/minibusszal, a helyi angol 
nyelvű idegenvezetőt, a belépődíjakat és az adókat, jegyet a helyi repü-
lőgépjáratra Banjarmasin és Pankalanbun között. Az ár nem tartalmazza: 
a repülőjegyeket, a repülőtéri illetékeket és a személyes kiadásokat.

vista.hu/indonezia-java

vista.hu/indonezia-del-borneo

7 NAP • 6 ÉJ

JÁVA KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGEI 
ÉS TERMÉSZETI CSODÁI

7 NAP • 6 ÉJ

DÉL-BORNEÓ ÉS A TANJUNG PUTING 
NEMZETI PARK ORÁNGUTÁNJAI

Solo | Yogyakarta | Dieng-fennsík | Jombang | Malang | 
Bromo-hegy | Ijen-fennsík | Ketapang | Bali

Banjarmasin | Lokbaintan | Cempaka | Loksado | Pangkalanbun |  
Kumai | Tanjung Puting rezervátum | Pangkalanbun

Ft/fő ápr. 1.-okt. 31.

Kétágyas szobában 422 900

Ft/fő kétágyas szobában ápr. 1-30. máj. 1.–okt. 31

Kétágyas szobában 313 900 320 000

Solo

Yogyakarta

Dieng-fennsík

Bromo-hegy

Ijen-fennsík
Ketapang

Bali

Jombang

Malang

Indiai-óceán

Tanjun Puting
Banjarmasin

Kumai

Cempaka

Loksado
Pangkalanbun

Lokbaintan

Jáva-tenger
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KUBA

VARADERO | 8 NAP • 7 ÉJ

MEMORIES VARADERO BEACH RESORT ****
HAVANNA ÉS VARADERO | 8 NAP • 7 ÉJ

KULTÚRA ÉS NYARALÁS KUBÁBAN

Üdüljön a Karib-térségben, all inclusive ellátással a Memories 
Varadero Beach Resortban! A szállás közvetlenül a tenger 
mellett található, így percek alatt a környék leghosszabb 
tengerpartján találhatjuk magunkat. A szobák légkondicio-
náltak, terasszal vagy balkonnal rendelkeznek. A hotel ren-
geteg programlehetőséget kínál gyermekek és felnőttek 
számára egyaránt. Többféle úszómedence közül választha-
tunk, jacuzzi és napozóterasz is elérhető, kikapcsolódhatunk 
a teniszpályán, vagy válogathatunk többféle vízi sport közül.

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

vista.hu/kultura-es-nyaralas-kubaban

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában, az all inclusive el-
látást, a gyűjtőtranszfereket Havanna repülőteréről és a magyar nyelvű te-
lefonos asszisztenciát. Az ár nem tartalmazza: a kubai turistakártyát (kb. 
9000 Ft/fő), a kubai kilépési illetéket (kb. 25 CUC/fő) és a fakultatív progra-
mokat. Gyermekár pótágyon: 11 éves korig: 30-35% kedvezmény. Hosszab-
bítás lehetséges.

Az ár tartalmazza: a szállást kétágyas szobában 3 éjre Havannában reg-
gelivel, és 4 éjre Varaderón all inclusive ellátással, a közös transzfereket és a 
magyar nyelvű helyi asszisztenciát. Az ár nem tartalmazza: a kubai tu-
ristakártyát (kb. 9000 Ft/fő), a kubai kilépési illetéket (kb. 25 CUC/fő) és 
a fakultatív programokat. Hosszabbítás lehetséges. 

Ft/fő all inclusive 
ellátással nov. 1.-dec. 21. dec. 22.-jan. 2. jan. 3.-ápr. 30.

Kétágyas deluxe 
szobában 245 900 337 900 284 900

Kétágyas 
lakosztályban 357 900 448 900 396 900

Ft/fő nov. 1.- 
dec. 21.

dec. 22.- 
jan. 2. jan. 3-31. febr. 1.- 

márc. 31.
ápr. 1-30.

Panzió*** és Brisas 
Del Caribe**** 211 900 231 900 219 900 219 900 219 900

Memories Miramar**** 
és Memories 
Varadero****

272 900 319 900 289 900 289 900 279 900

H10 Panorama**** 
és Ocean El 
Patriarca*****

303 900 402 900 342 900 349 900 324 900

Melia Habana***** és 
Melia Varadero***** 351 900 449 900 372 900 418 900 365 900

Melia Cohiba***** 
és Paradisus 
Varadero*****

372 900 464 900 399 900 439 900 415 900

vista.hu/kuba-varadero
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MAGYAR NYELVŰ KÖRUTAZÁS KUBÁBAN | 8 NAP • 7 ÉJ

KUBA IGAZI ARCA

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

vista.hu/kuba-igazi-arca

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában (5 éj körút + 2 éj Va-
radero vagy Cayo Santa Maria), a körút során teljes ellátást (italfogyasztás nél-
kül), Varaderón és Cayo Santa Marián az all inclusive ellátást, a magyar nyelvű 
idegenvezetést a körút során, a belépőket és a szükséges transzfereket.  
Az ár nem tartalmazza: a kubai turistakártyát (kb. 9000 Ft/fő), a kubai 
kilépési illetéket (25 CUC/fő), a fakultatív programokat. A program hosszab-
bítható, 4 főtől mennyiségi kedvezmény. Az árak változhatnak a szabad fé-
rőhelyek függvényében.

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

Ft/fő pihenéssel 
Varaderón

okt. 2.- 
dec. 13.

dec. 
20-27.

jan. 3.- 
márc. 28. ápr. 4-25.

Panziókban és 3*-os 
szállodákban 517 900 549 900 521 900 517 900

3*-os szállodákban 535 900 563 900 532 900 521 900

4*-os szállodákban 549 900 571 900 549 900 549 900

4*-os superior szállodákban 574 900 609 900 592 900 581 900

5*-os szállodákban 624 900 669 900 638 900 634 900

Ft/fő pihenéssel 
Cayo Santa Marián

okt. 2.- 
dec. 13.

dec. 
20-27.

jan. 3.- 
márc. 28. ápr. 4-25.

Panziókban és 3*-os 
szállodákban 569 900 613 900 584 900 585 900

3*-os szállodákban 588 900 634 900 602 900 599 900

4*-os szállodákban 595 900 634 900 609 900 609 900

4*-os superior szállodákban 627 900 656 900 645 900 645 900

5*-os szállodákban 695 900 709 900 684 900 684 900

KÜLÖNLEGES AJÁNLATOK
Az álomszép flamingósziget: Havanna – Cayo Coco kombináció
Exkluzív tengerpart: Havanna – Cayo Santa Maria kombináció
Az érintetlen karib-tengeri sziget: Havanna – Cayo Largo kombináció
Fakultatív programok magyar nyelven.
A részletekről érdeklődjön irodáinkban!

Garantált indulás minden csütörtökön

Escambray-hegység
Cukormalmok völgye

Vińales

Sancti Spiritus

Havanna

Trinidad

CienfuegosMontemar NP
Guama

Cayo Santa Maria

Varadero

Santa Clara
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PERU

8 NAP • 7 ÉJ

PERU KÖRUTAZÁS AZ ANDOK VONULATA 
MENTÉN

6 NAP • 5 ÉJ

KISKÖRÚT PERUBAN

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

Peru számos látnivalói közül a leghíresebbeket érinti a kis-
körút, mely során lehetőség adódik átfogó képet kapni az 
inkák egykori virágzó birodalmáról és máig megmaradt híres 
romvárosairól. 

vista.hu/peru-korutazas-andok vista.hu/kiskorut-peruban

Az ár tartalmazza:a szállást 7 éjre reggelivel, az ebédeket a programleírás 
szerint, a repülőtéri privát transzfereket és a városok közötti gyűjtő transz-
fereket, a buszjegyeket és vonatjegyeket, a városlátogatásokat spanyol/
angol nyelvű idegenvezetővel. Az ár nem tartalmazza: a borravalókat és 
az esetleges helyi adókat. Az ajánlat nem érvényes kiemelt időszakokban 
és ünnepnapokon. Minimum 2 fő foglalása esetén élnek az árak.

Az ár tartalmazza:a szállást 5 éjre reggelivel, az ebédeket a programleírás 
szerint, a repülőtéri privát transzfereket és a városok közötti gyűjtő transzfe-
reket, a program szerinti buszjegyeket, vonatjegyeket és városlátogatásokat 
spanyol/angol nyelvű idegenvezetővel. Az ár nem tartalmazza: a bor ra-
valókat és az esetleges helyi adókat. Az ajánlat nem érvényes kiemelt idő-
szakokban és ünnepnapokon. Minimum 2 fő foglalása esetén élnek az árak.

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

Lima | Cusco | Sacred Valley | Machu Picchu | Cusco | Lima

Ft/fő okt. 1.-dec. 20. jan. 7.-ápr. 30.

Kétágyas economy 
szállásokon 259 000 289 000

Kétágyas superior 
szállásokon 271 000 304 000

Ft/fő okt. 1.-dec. 20. jan. 7.-ápr. 30.

Kétágyas economy 
szállásokon 319 000 341 000

Kétágyas superior 
szállásokon 339 000 369 000

Lima

Lima

Puno

Cusco

Cusco

Sacred Valley

Sacred Valley

Ollantaytambo
Machu Picchu

Machu Picchu
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ECUADOR

KISKÖRÚT A SZIGETEK KÖZÖTT | 6 NAP • 5 ÉJ

GALÁPAGOS-SZIGETEK
FELVIDÉKI EXPRESSZ | 6 NAP • 5 ÉJ

KÖRUTAZÁS ECUADORBAN

Egyedülálló élményekben lehet része a szigetcsoport-láto-
gatáson! A könnyű kalandtúra lenyűgöző tájakon halad végig, 
és a természettel egybeolvadva ismerheti meg a helyi flórát 
és faunát. A Galápagos-szigetek Ecuador nemzeti természet-
védelmi parkja, és egyben számos növény- és állatfaj lakó-
helye, köztük a leghíresebbeké, a galapagosi óriásteknősöké. 
Itt folytatta meghatározó tanulmányait és kutatásait Charles 
Darwin is, akiről egy szigetet is elneveztek.

Hatnapos kiskörút Ecuador kihagyhatatlan látnivalóival.  
A ka land Quito keskeny utcácskáival és gyarmati templomaival 
kezdődik, majd az Egyenlítői Műemlék meglátogatásával foly-
tatódik. A világ legmagasabb vulkánja és az Andok-hegység 
vonulatai mellett visz az út, mely során lehetőség van meg-
ismerni Ecuador természeti szépségeit, belesni a dzsungel 
kapuján vagy akár részt venni a helyi piac forgatagában.

vista.hu/kiskorut-ecuador-galapagos vista.hu/ecuador-korutazas

Az ár tartalmazza:a szállást turis-
ta hotelekben, kétágyas szobákban, 
az étkezéseket program szerint (az 

ebédet első nap, a második és harmadik napon reggelit és vacsorát, a ne-
gyedik napon reggelit, az ötödik napon reggelit és vacsorát, a hatodik na-
pon reggelit), a gyorshajó transzfert a szigetek között, angol és spanyol 
nyelvű helyi idegenvezetőt, a transzfert a szigeteken és az ajánlatban 
szereplő kirándulásokat. Az ár nem tartalmazza: a nemzetközi és belső 
repülőjegyeket, a belépőjegyet a Galapagosi Nemzeti Parkba és egyéb 
privát védett területre, a borravalókat és egyéb étkezéseket. A csoportos 
körút minimum létszáma 4 fő. Felárral privátban is foglalható a körút, 
melynek minimum létszáma 2 fő. Indulás minden hétfőn, kivéve kiemelt 
időszakokban és ünnepnapokon.

Az ár tartalmazza:a szállást 5 éjre 3 csillagos szállodákban, kétágyas 
szobákban reggelivel, a privát transzfereket, az angol és spanyol nyelvű 
idegenvezetést, a programban szereplő programokat belépőjegyekkel 
együtt. Az ár nem tartalmazza: a borravalókat, a személyes kiadásokat 
és egyéb étkezéseket. Minimum 4 fő foglalása esetén élnek az árak. Ki-
emelt időszakokban és ünnepnapokon nem érvényes az ajánlat.

Baltra Island | Santa Cruz Island | Floreana Island | Isabela 
Island | Santa Cruz Island

Quito | Cotopaxi | Chugchilán | Quilotoa | Ambato | Bańos | 
Riobamba-Chimborazo | Quito

Ft/fő reggelivel okt. 1.-dec. 20. jan. 7.-ápr. 30.

Kétágyas szobákban 198 000 209 000

Ft/fő okt. 1.-jún. 1.

Kétágyas szobában 499 000

Floreana Island

Isabela Island

Santa Cruz Island

Baltra Island

Quito

Cotopaxi

Chugchilán
Quilotoa

Ambato Bańos

Riobamba – Chimborazo
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MEXIKÓ

PUERTO MORELOS, MAYA RIVIÉRA | 8 NAP • 7 ÉJ

HOTEL OCEAN CORAL & TURQUESA*****
PLAYA DEL CARMEN, MAYA RIVIÉRA | 8 NAP • 7 ÉJ

HOTEL OCEAN MAYA*****

Mexikó egy sokoldalú, izgalmas ország, melyet különböző 
gyarmati időszakok formáltak és tettek színesebbé. Az 5 
csillagos szálloda közvetlenül Puerto Morelos tengerpartján 
fekszik, Maya Riviéra kedvelt nyaralóövezetében.

A maják örökségét és híres romjait ismerheti meg a Yucatán-
félszigeten eltöltött nyaralás során. Ehhez ajánljuk az Ocean 
szállodalánc egyik kedvelt tagját, az Ocean Mayát, mely 
Playa del Carmen szomszédságában fekszik, és csak felnőt-
teket fogad.

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjszakára kétágyas szobában, az all inclu-
sive ellátást, a privát repülőtéri transzfert, a csoportos Chichén Itza kirán-
dulást ebéddel, angol nyelvű idegenvezetővel és transzferrel együtt.  
Az ár nem tartalmazza: a borravalókat és egyéb személyes kiadásokat.

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjszakára kétágyas szobában, az all inclu-
sive ellátást, a privát repülőtéri transzfert, a csoportos Chichén Itza kirán-
dulást ebéddel, angol nyelvű idegenvezetővel és transzferrel együtt.  
Az ár nem tartalmazza: a borravalókat és egyéb személyes kiadásokat.

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

dec. 23. jan. 2-31. febr. 1.- 
márc. 31. máj. 1-31.

Ocean Coral & 
Turquesa 
kétágyas junior 
suite szobában

258 800 288 800 383 000 424 000 286 000

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

dec. 23. jan. 2-31. febr. 1.- 
márc. 31. máj. 1-31.

Ocean Maya Royale 
kétágyas mayan 
deluxe szobában

267 000 295 000 391 500 436 000 326 000

vista.hu/mexiko-puerto-morelos

vista.hu/mexiko-playa-del-carmen

Chichén Itza kirándulással és repülőtéri transzferrel! Chichén Itza kirándulással és repülőtéri transzferrel!
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YUCATÁN-FÉLSZIGET | 10 NAP • 9 ÉJ

REPÜLJ ÉS VEZESS 
A YUCATÁN-FÉLSZIGETEN!

MEXIKÓVÁROS | 4 NAP • 3 ÉJ

VÁROSLÁTOGATÁS MEXIKÓVÁROSBAN

Autózza körbe Mexikó kedvelt nyaralóhelyeit, és fedezze fel 
a mayák hagyatékait és megmaradt romvárosait! Izgalmas 
útvonalon vezet végig a program, világörökségi helyszínek, 
dzsungelek, régészeti lelőhelyek és vízesések mentén. A fris-
sítő fürdést se hagyja ki a természetes barlangi medencék-
ben! A körutazást kiegészítheti egy kis tengerparti pihenéssel 
Cancún vagy Playa del Carmen híres nyaralóhelyein.

Mexikó fővárosának felfedezését körutak elejére ajánljuk, 
a program során átfogó képet kapnak a helyi történelem-
ről, kultúráról és a mexikói életérzésről. A régi azték fővá-
ros romjaira épült mai főváros és környéke számos látnivalót 
tartogat: a világ egyik legnagyobb tere a Zócalo főtér, a legna-
gyobb latin-amerikai templom, Teotihuacan régészeti romjai 
és piramisai, Cuernavaca völgye.

Az ár tartalmazza: a szállást középkategóriás szállodákban, kétágyas 
szobákban reggelivel, a 10 napos autóbérlést középkategóriás autóval, kor-
látlan kilométer-használattal, légkondicionálással, biztosítással, térképpel 
és útikönyvvel. Az ár nem tartalmazza: a belépőjegyeket az út során, a ki-
egészítő autóbiztosításokat, a borravalókat, a kilépési illetéket. Kiemelt idő-
szakakban és ünnepnapokon nem érvényes az ajánlat.

Az ár tartalmazza: a szállást 4 csillagos szállodában, kétágyas szobában 
reggelivel, a belépőjegyeket, a csoportos kirándulásokat angol/spanyol 
nyelvű idegenvezetővel a program szerint. Az ár nem tartalmazza:  
az esetleges idegenforgalmi adót, a kilépési illetéket, a borravalókat. Ki-
emelt időszakokban és ünnepnapokon nem érvényes az ajánlat.

vista.hu/mexiko-yucatan-repulj-es-vezess vista.hu/mexiko-mexikovaros

Ft/fő reggelivel okt. 1 .-dec. 15. jan. 6.-máj. 31.

Kétágyas szobában 345 000 356 000
Ft/fő reggelivel okt. 1.–dec. 31. jan. 1.–ápr. 30. 

Kétágyas szobában 149 000 161 000

Cancún | Ek Balam | Rio Lagartos | Chichén Itzá | Mérida | 
Uxmal | Campeche | Isla Aguada | Palenque | Bonampak | 
Calakmul | Laguna Bacalar | Tulum | Playa del Carmen

Bonampak

Calakmul

Ek Balam

Rio Lagartos

Chichén Itzá

Mérida

Uxmal

Campeche
Isla Aguada

Palenque

Laguna Bacalar

Playa del 
Carmen

Tulum

Cancún

Mexikói-öböl
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DOMINIKAI KÖZTÁRSASÁG

PUNTA CANA | 8 NAP • 7 ÉJ

IBEROSTAR PUNTA CANA*****
PUNTA CANA | 8 NAP • 7 ÉJ

IBEROSTAR GRAND BÁVARO*****

A karib-tengeri ország Haitivel osztozik egy szigeten. Punta 
Cana nyaralóövezetében csodás tengerpartokat találni, ahol 
a hullámzó türkizkék tengerbe érnek a hajladozó pálma-
fák, éppen úgy, mint a képeslapokon. A nemrégiben felújított 
5 csillagos szálloda Bávaro tengerpartján fekszik és luxus 
kikapcsolódást biztosít az egész családnak.

Csak felnőtteket fogadó szálloda, mely exkluzív nyaralást 
kínál a vendégeinek, luxus szolgáltatások és magas színvo-
nalú kiszolgálás mellett. Berendezését és stílusát a görög-ró-
mai építészet inspirálta, és számos egyedi tervezésű 
művészeti alkotást is felvonultat, melyeket a dominikai törté-
nelem és kultúra ihletett.

vista.hu/dominikai-koztarsasag-iberostar-grand-bavaro

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas standard vagy kertre néző 
szobában, az all inclusive ellátást, a retúr repülőtéri transzfert magyar 
nyelvű asszisztenciával. Az ár nem tartalmazza: a kilépési illetéket, az 
esetleges helyi idegenforgalmi adót.

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas lakosztályban, az all 
inclusive ellátást, a retúr repülőtéri transzfert magyar nyelvű asszisz-
tenciával. Az ár nem tartalmazza: a kilépési illetéket, az esetleges he-
lyi idegenforgalmi adót.

Ft/fő all inclusive 
ellátással

nov. 1.- 
dec. 21.

dec. 22.- 
jan. 5.

jan. 6.- 
febr. 28.

márc. 1.- 
ápr. 13.

ápr.  
14-30.

Kétágyas 
lakosztályban 453 000 953 000 653 000 611 000 665 000

Ft/fő all inclusive 
ellátással

nov. 1.- 
dec. 21.

dec. 22.- 
jan. 5.

jan. 6.- 
febr. 28.

márc. 1.- 
ápr. 13.

ápr. 
14-30.

Kétágyas standard 
szobában 215 000 433 000 304 000 287 000 312 000

Kétágyas, kertre néző 
szobában 222 000 441 000 311 000 294 000 319 000

vista.hu/dominikai-koztarsasag-iberostar-punta-cana

Magyar asszisztenciával Magyar asszisztenciával
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COSTA RICA

TRÓPUSI TENGERPARTOK ÉS VULKÁNOK MENTÉN | 8 NAP • 7 ÉJ

JÓGA COSTA RICÁBAN
A KARIB-TENGERTŐL A CSENDES-ÓCEÁNIG | 11 NAP • 10 ÉJ

KÖRUTAZÁS COSTA RICÁBAN

Jógázni sok helyen lehet, de micsoda élmény egy trópusi 
közép-amerikai ország idilli körülményei közt gyakorolni a 
relaxációt: igazi feltöltődés! A körút alatt varázslatos vulká-
nok szomszédságában és bámulatos tengerparti helyeken, 
trópusi növények között jógázhat, a tenger lágy morajá-
nak és a színpompás madarak csicsergésének kíséretében. 
Az életvidám Costa Rica megismerése önmagában is nagy 
élmény, főleg ha testi-lelki felfrissüléssel zárul.

Két csodás óceánpart egy országon belül: fedezze fel Costa 
Rica képeslapra illő tájait az észak-karibi partoktól a Csendes-
óceán vonaláig! A 11 napos körút a fővárosból indulva érinti a 
híres Tortuguero Nemzeti Parkot és annak lagúnáit a Karib-
tenger északi részén, délen Puerto Viejo nyaralóhelyét, majd 
a szárazföldet átszelve, az Arenal vulkán lábánál tartott kis 
megállóval, a Csendes-óceánnál, Tamarindo kedvelt üdülő-
helyén fejeződik be.

vista.hu/costa-rica-tropusi-tengerpartok

vista.hu/costa-rica-korutazas

Az ár tartalmazza: a szállást 7 
éjre középkategóriás szállodákban, 
kétágyas szobában reggelivel, a re-

pülőtéri privát transzfert, a gyűjtőtranszfert a városok között, a reggeli 
jógaórákat 5 napon át. Az ár nem tartalmazza: a kiutazás költségeit, a 
borravalót, az egyéni étkezéseket, a kilépési illetéket. Kiemelt időszakok-
ban és ünnepnapokon nem érvényes az ajánlat.

Az ár tartalmazza: a szállást 10 
éjre középkategóriás szállodákban, 
kétágyas szobában reggelivel, a re-

pülőtéri privát transzfert, a gyűjtőtranszfert a városok között, hajótúrát 
és belépőjegyet a Tortuguero Nemzeti Parkba. Az ár nem tartalmazza:  
a kiutazás költségeit, a borravalót, az egyéb étkezéseket, a kilépési illeté-
ket. Kiemelt időszakokban és ünnepnapokon nem érvényes az ajánlat.

San José | Arenal | Nicoya-félsziget | San José San José | Tortuguero | Puerto Viejo | Arenal | Tamarindo | San José

Ft/fő reggelivel nov. 1.-ápr. 30.

Kétágyas szobában 386 000

Ft/fő reggelivel nov. 1.-ápr. 30.

Kétágyas szobában 357 000

San José

Arenal Tortuguero

Puerto Viejo

Tamarindo Mexikói-öböl

Csendes-óceán

San José

Arenal

Nicoya-félsziget

Mexikói-öböl

Csendes-óceán
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KARIB-SZIGETEK

JAMAIKA | 7 NAP • 6 ÉJ

HOTEL MONTEGO BAY*****

A szálloda a sziget északi részén, Montego Bay-től keletre 
található, saját, fehér homokos stranddal rendelkezik. A hotel-
től Ocho Rios és a híres Dunn vízesés autóval kb. 90 perc alatt, 
míg Montego Bay központja kb. 10 perc alatt elérhető. 

Fedezze fel a Sandals luxusszállodák által nyújtott felejthe-
tetlen nyaralás élményét! A karib térség legszebb fehér 
homokos partjain épült premium all inclusive hotelek kifeje-
zetten pároknak nyújtanak felejthetetlen romantikus üdülé-
seket, gondtalan kikapcsolódást és felhőtlen szórakozást.  
A szállodák csak 18 év feletti vendégeket fogadnak. És hogy 
mi mindent tartalmaz a premium all inclusive ellátás?

• innovatív és fényűző szobákat és lakosztályokat (egyes lak-
osztályokhoz külön lakájszolgálat jár)

• az éttermekben mesterszakácsok ínycsiklandó műveit
• exkluzív prémium kategóriás Robert Mondavi háziborokat, 

röviditalokat, és Jamaica Blue Mountain kávékat,  
• sportolási lehetőségeket (tenisz, kosárlabda, Red Lane fit-

neszközpont, biliárd, pingpong…)
• motorizált és nem motorizált vízi sportok használatát, 

búvárprogramokat
• Bahamán, Jamaikán és Saint Lucian elsőrangú, 18 lyukú 

golfpálya használatát
• Változatos szórakozási lehetőségeket, tematikus esteket, 

extravagáns beach-partikat

Az ár tartalmazza: a 6 éjszaka szállást a választott kategóriában, a szo-
bához esetlegesen tartozó szolgáltatásszintet (Club Level, vagy lakájszol-
gálat), a premium all inclusive ellátást, a repülőtéri transzfereket.  
Az ár nem tartalmazza: a repülőjegyet, a személyes kiadásokat.

vista.hu/jamaica-montego-bay

Premium all inclusive

Ft/fő okt. 1.– 
dec. 20.

jan. 1.– 
márc. 31.

ápr. 1.– 
ápr. 30.  

Caribbean Deluxe szobában 404 900 537 900 519 900

Beachfront Nászutas Club Level 
Junior lakosztályban 559 600 631 500 613 900

Beachfront, 1 hálószobás lakosztályban, 
lakájszolgáltattal 659 900 805 300 753 900
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BARBADOS | 7 NAP • 6 ÉJ

HOTEL BARBADOS*****
BAHAMÁK | 7 NAP • 6 ÉJ

ROYAL BAHAMIAN*****

A luxusszálloda a hófehér homokos Maxwell Beachen fekszik, 
ahol az Atlanti-óceán találkozik a Karib-tengerrel. A híres 
Lawrence Gap végén található, így nemcsak az üdülő által 
nyújtott számtalan lehetőség közül lehet választani, hanem 
Barbados legjobb éttermei, szórakozóhelyei és vásárlási 
lehetőségei is könnyen elérhetők. A reptér mindössze 15 
percre van. 

A szálloda Nassau kedvelt Cable Beachén található, kb. 10 
percre a nemzetközi reptértől, 20 percre Nassau belvárosá-
tól és a Bay Streettől. Az időtlenül elegáns hotel a Bahamák  
gyönyörű türkiz színű vizére néz.

Az ár tartalmazza: a 6 éjszaka szállást a választott kategóriában, a szobá-
hoz esetlegesen tartozó szolgáltatásszintet (Club Level, vagy lakáj-szolgá-
lat), a premium all inclusive ellátást, a repülőtéri transzfereket. Az ár nem 
tartalmazza: a repülőjegyet, a személyes kiadásokat.

Az ár tartalmazza: a 6 éjszaka szállást a választott kategóriában, a szobá-
hoz esetlegesen tartozó szolgáltatásszintet (Club Level, vagy lakáj-szolgá-
lat), a premium all inclusive ellátást, a repülőtéri transzfereket. Az ár nem 
tartalmazza: a repülőjegyet, a személyes kiadásokat.

vista.hu/barbados-sandals

vista.hu/bahamak-sandals

Premium all inclusive Premium all inclusive

Ft/fő okt. 1.– 
dec. 20.

jan. 
1.–31.

febr. 
1–28.

márc. 
1–31.

ápr. 
1.–30.  

Royal Village 
szobában 503 300 649 900 756 900 806 900 778 900 

Windsor Nászutas 
Club Level Junior 
lakosztályban

621 900 721 900 779 900 851 900 822 900

Balmoral Beachfront 
lakosztályban 
lakájszolgálattal 

837 900 998 300 1 109 900 1 158 900 1 130 900

Ft/fő okt. 1.–dec. 20. jan. 1.–márc. 31. ápr. 1.–30.  

Caribbean Village 
deluxe szobában 452 900 746 900 726 500 

Crystal Lagoon 
nászutas lakosztályban 528 300 851 900 832 900

Beachfront, Club level 
lakosztályban 659 900 1 074 300 1 053 900
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AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

REPÜLJ ÉS VEZESS! | 13 NAP • 12 ÉJ

FLORIDA LEGJAVA
MIAMI | 5 NAP • 4 ÉJ

HOTEL CIRCA 39***

Florida turistáskodás, nyaralás, szórakozás szempontjából 
óriási változatosságot kínál, s ezért kár csupán egy helyen töl-
teni minden időnket. Persze Miami jelképezi leginkább Floridát, 
de a túlsó, a nyugati part kellően más jellegű, a Keys földnyúl-
vány roppant kiváltságos nyaralóhely, az Everglades kalan-
dos, Orlando és Tampa a tematikus parkjaival szuper mulatság. 
Ha Floridát keresztül-kasul járjuk bérautónkkal, akkor ráé-
rezhetünk arra, hogy az autóvezetés lehet élvezetes is. A cso-
magtartóban mindig tárolni kell a strandoláshoz szükséges 
mindent, mert érdemes egy nap akár 3-4 strandnál is megállni 
és tanulmányozni a homok és a tengervíz minőségét.

Kicsi, családias légkörű, úgynevezett butikhotel pár perc 
gyalogtávolságra a strandtól. A híres South Beach a tenger-
parti promenádon kb. 20 perc alatt érhető el. Nagyon szép, 
modern stílusú, hangulatos, sikkes szálloda. Van egy kicsi, 
tiszta medencéje, és kellemes belső udvara. A szobákban lég-
kondicionáló, hajszárító, tv, telefon, kávékészítési lehetőség 
és széf található. 

Az ár tartalmazza:a szállást, középkategóriás szállodákban, 12 éjszakára, 
kétágyas szobában, ellátás nélkül, a középkategóriás bérautót 13 napra, a 
hasznos információkat tartalmazó welcome hátizsákot az első szálláshe-
lyen, az angol nyelvű asszisztenciát az út során, és az (angol nyelvű) üd-
vözlő hívást az első napon. Az ár nem tartalmazza: a kiutazás költségeit, 
a személyes kiadásokat, az üzemanyagköltséget, a parkolási és útdíjakat. 

Az ár tartalmazza:a szállást 4 éjszakára, standard kétágyas szobában, 
ellátás nélkül, és a repülőtéri transzfereket. Az ár nem tartalmazza: az 
üdülőhelyi díjat (helyszínen fizetendő: kb. 20 USD/szoba/nap).

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

vista.hu/repulj-es-vezess-florida

vista.hu/usa-circa-39

Ft/fő okt. 1.–nov. 30. dec. 1–23. jan. 1.–márc. 31. ápr. 1.–máj. 31.

Kétágyas 
szobában 289 900 325 800 379 900 337 300

Ft/fő, 
ellátás nélkül

okt. 1.–dec. 20., 
ápr. 1–30.

dec. 20.–
jan. 1. 

jan. 2.–
febr. 14.

febr. 15.–
márc. 31.

máj. 1.– 
máj. 31. 

Kétágyas 
szobában 129 900 233 900 145 900 161 900 97 500

KIRÁNDULÁSOK MAGYAR IDEGENVEZETŐVEL 2 FŐRE
4 órás Everglades túra belépőkkel: 89 900 Ft/fő
6 órás Miami városnézés (parkolási díjakkal): 89 900 Ft/fő

Sarasota

Crystal folyó

St. Augustine

Orlando

Cocoa Beach

Miami

Key West Key Largo
Everglades NP

Naples
Mexikói-öböl

Atlanti-óceán
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REPÜLJ ÉS VEZESS! | 8 NAP • 7 ÉJ

KALIFORNIAI KÉPESLAPOK
HAWAII – WAIKIKI BEACH | 5 NAP • 4 ÉJ

HILTON HAWAIIAN VILLAGE****

Kalifornia sokféle, de mégis megtestesít egyfajta örömteli élet-
érzést, és még hozzá duzzad a sikerességtől, árad belőle a laza 
szépség. Csodásak, nagyon szerethetők a kaliforniai óceán-
parti városok, mint az amerikai filmjeleneteket idéző Malibu, 
vagy a spanyol gyarmati idők építészetével játszó Santa 
Barbara. Sok turista érzi úgy, hogy itt bizony tartósan tudna 
élni. Plusz: Kalifornia nemzeti park jai nem véletlenül annyira 
népszerűek, a Yosemite Nemzeti Park gránitsziklái kápráza-
tosak. Kalifornia igazi ékköve azért San Francisco, amit szinte 
mindenki rajongásig szeret, főleg elképesztő domborzati lát-
ványossága okán. 

A hatalmas területen elhelyezkedő, 20 étteremmel, boltokkal 
és élményfürdővel rendelkező üdülőközpont a híres Waikiki 
Beachen található. A jól felszerelt, balkonos szobákban tv, lég-
kondicionáló, hűtő, telefon, tea- és kávékészítési lehetőség van.

Az ár tartalmazza: a szállást, középkategóriás szállodákban, 7 éjszakára, 
kétágyas szobában, ellátás nélkül, a középkategóriás bérautót 8 napra, a 
hasznos információkat tartalmazó welcome hátizsákot az első szálláshe-
lyen, az angol nyelvű asszisztenciát az út során, és az (angol nyelvű) üd-
vözlő hívást az első napon. Az ár nem tartalmazza: a kiutazás költségeit, 
a személyes kiadásokat, az üzemanyagköltséget, a parkolási és útdíjakat.

Az ár tartalmazza: a szál-
lást 4 éjszakára, a válaszott 
kategória kétágyas szobájá-
ban ellátás nélkül, és a repü-
lőtéri transzfereket. Az ár 

nem tartalmazza: az üdülőhelyi díjat (helyszínen fizetendő: kb. 35 USD/
szoba/nap). Az árak dec. 15. és jan. 3. között nem érvényesek.

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

vista.hu/kaliforniai-kepeslapok

vista.hu/usa-hawaii-waikiki

Ft/fő okt. 1– 31. dec. 1.–márc. 31. ápr. 1.–máj. 31.

Kétágyas szobában 282 300 213 900 267 900

Ft/fő okt. 1.–máj. 31. 

kétágyas szobában 137 900

kétágyas, óceánra néző 
szobában 202 900

San Francisco

Malibu

Santa Barbara

Monterey/Carmel

Yosemite NP

Los Angeles
Csendes-óceán
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OMÁN

MASZKAT | 6 NAP • 5 ÉJ

GRAND HYATT MUSCAT*****
SALALAH | 6 NAP • 5 ÉJ

SALALAH ROTANA RESORT*****

Omán igazi különlegesség az arab úti célok között, és az 
egyik legbiztonságosabb ország is, mely hűen tartja hagyo-
mányait és őrzi kulturális értékeit. Sok helyen lehet találkozni 
érintetlen tájjal és autentikus környezettel. Szomszédjával 
ellentétben Omán máig megmaradt hiteles arab országnak, 
barátságos, vendégszerető helyiekkel.

Salalah csodás pálmafákkal övezett fehér homokos tenger-
partján tökéletes pihenés várja. A Rotana szállodacsoport 
igazi arab hangulatú és modern stílust képviselő tagja luxus-
körülményeket kínál vendégeinek. Az ország egykori töm-
jénkereskedelmi központja ma kedvelt nyaralóhely, számos 
luxushotellel.

vista.hu/oman-maszkat-grand-hyatt vista.hu/oman-salalah-rotana

Az ár tartalmazza: a szállást 5 éjre kétágyas szobában reggelivel, a privát 
repülőtéri transzfert Maszkat nemzetközi repülőteréről. Az ár nem tartal-
mazza: a vízumot, az idegenfporgalmi adót, mely a helyszínen fizetendő.

Az ár tartalmazza: a szállást 5 éjre kétágyas szobában reggelivel, a privát 
repülőtéri transzfert Salalah nemzetközi repülőteréről. Az ár nem tartal-
mazza: a vízumot, az idegenfporgalmi adót, mely a helyszínen fizetendő.

Ft/fő reggelivel okt. 1.-dec. 23. dec. 24.-jan. 5. jan. 6.-ápr. 14. ápr. 15-30.

Kétágyas szoba 326 000 418 000 341 500 434 000

Ft/fő 
reggelivel

okt. 1-14., 
nov. 25.-dec. 26., 

jan. 10-31.

dec. 27.-jan. 2., 
ápr. 20-26.

okt. 15.-nov. 24., 
jan. 3-9., 

febr. 1.- ápr. 19.

ápr. 27.- 
máj. 31.

Kétágyas 
classic szoba 136 000 214 000 159 000 121 000

Repülőtéri retúr transzferrel

Előfoglalási kedvezmény: 40 nappal érkezés előtti foglalás 
és teljes befizetés esetén 30% kedvezmény.

Repülőtéri retúr transzferrel
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EGYESÜLT ARAB EMIRÁTUSOK

DUBAI | 5 NAP • 4 ÉJ

ZABEEL HOUSE AL SEEF****
DUBAI | 5 NAP • 4 ÉJ

ZABEEL HOUSE MINI AL SEEF****

A Zabeel House szálloda a Jumeirah szállodalánc egyedi tagja, 
kortárs elemekkel és berendezéssel tarkítva, Dubai egyik leg-
érdekesebb környékére tervezve. A Creeken sorra épülnek a 
modern és különleges épületek, szállodák és éttermek, víz-
parti városnegyeddé fejlődve.

A legújabb tagja a Zabeel House láncnak, mely eredeti és 
különc imázsával elsősorban a fiatalokat célozza meg. Kis 
boutique hotel, mely laza és egyedi stílusával új színt visz 
Dubai szállodai palettájára. Központi elhelyezkedésű, a Dubai 
Nemzetközi Repülőtértől 7 km-re található.

vista.hu/dubai-zabeel-house-al-seef

vista.hu/dubai-zabeel-house-mini-al-seef

Az ár tartalmazza: a szállást 4 éjre kétágyas szobában reggelivel, a retúr 
repülőtéri transzfert Dubai Nemzetközi Repülőtérről, magyar nyelvű asz-
szisztenciával. Az ár nem tartalmazza: a helyi idegenforgalmi adót, mely 
a helyszínen fizetendő (kb. 15 AED/szoba/éj).

Az ár tartalmazza: a szállást 4 éjre kétágyas szobában reggelivel, a retúr 
repülőtéri transzfert Dubai Nemzetközi Repülőtérről, magyar nyelvű asz-
szisztenciával. Az ár nem tartalmazza: a helyi idegenforgalmi adót, mely 
a helyszínen fizetendő (kb. 15 AED/szoba/éj).

Magyar asszisztenciával Magyar asszisztenciával

Ft/fő reggelivel okt. 1.-dec. 26., 
jan. 2-14. dec. 27.-jan. 1. jan. 15.-ápr. 30.

Kétágyas 
popular szoba 171 000 218 000 116 000

Ft/fő reggelivel okt. 1.-dec. 26., 
jan. 2-13. dec. 27.-jan. 1. jan. 14.-ápr. 30.

Kétágyas 
pocket szoba 130 000 169 000 98 000
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DUBAI | 5 NAP • 4 ÉJ

ALOFT PALM JUMEIRAH*****

DUBAI | 5 NAP • 4 ÉJ

HILTON GARDEN INN DUBAI 
MALL OF THE EMIRATES****

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

Az Emirátusok egyik legnagyobb bevásárlóközpontjának 
szomszédságában várja vendégeit a Hilton hotellánc tagja, 
mely remek lehetőséget kínál azoknak, akik a városközpont-
ban, vásárlási és szórakozási lehetőségek sűrűjében szeret-
nének megszállni, körülvéve számos étteremmel, bárral és 
kávézóval. A Mall of The Emirates bevásárlóközpont többek 
között a híres fedett sípályának is otthont ad.

vista.hu/dubai-aloft-palm-jumeirah

vista.hu/dubai-hilton-garden-inn

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

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

Ft/fő reggelivel

okt. 1.-nov. 24., 
nov. 30.-dec. 26., 

jan 3-26., febr. 1-15., 
febr. 22.-ápr. 30.

nov. 25-29., 
febr. 16-21., 

jan 27-31.
dec. 27.-jan. 2.

Kétágyas szoba 132 800 223 000 232 800

Ft/fő 
reggelivel

okt. 1-20., 
okt.29.-dec. 24., 

jan. 4.-ápr. 5.
dec. 25.-jan. 3. okt. 21-28. ápr.6-30.

Kétágyas 
aloft szoba

231 000 459 000 251 000 299 000
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ABU DHABI | 5 NAP • 4 ÉJ

BAB AL QASR HOTEL*****

ABU DHABI | 5 NAP • 4 ÉJ

HILTON ABU DHABI*****

Dubai a szomszédos emírség, Abu Dhabi hatalmas pénzes-
zsákjának köszönhetően vált ismert turista célhellyé. Nos, 
éppen ezért nem tévedés eleve Abu Dhabiban laknunk, nyaral-
nunk, mert az olajból nyert elképesztő gazdagság valójában itt 
még Dubainál is látványosabb, a maga módján. Abu Dhabiban 
nagyobb hangsúlyt fektetnek az arab építészeti hagyományok 
modern korba való átmentésére, aminek bizonyítéka a giganti-
kus Nagy Mecset, és óriási pénzeket áldoznak a kulturális látni-
valókra, mint amilyen a 2017-ben megnyílt Louvre Abu Dhabi. 
A Bab Al Qasr Hotel méltó példája az itteni fényűzésnek.

Abu Dhabi nagy előnye, hogy viszonylag nyugalmasabb, 
pihentetőbb hely, mint Dubai. Roppant hangulatos, kellemes 
késő délután, kora este vagy hétvégéken korzózni a végtelenül 
hosszú, méltóságteljes, Corniche-nak nevezett promenádon. 
Itt helyezkedik el a Hilton szállodalánc egyik 5 csillagos tagja is.

vista.hu/abu-dhabi-bab-al-qars

vista.hu/abu-dhabi-hilton

Az ár tartalmazza:a szál-
lást 4 éjre kétágyas szobában, 
a félpanziós ellátást és a 

retúr repülőtéri privát transzfereket. Az ár nem tartalmazza: a helyi 
idegenforgalmi adót. Kiemelt időszakokban és ünnepnapokon nem érvé-
nyes az ajánlat.

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

Ft/fő félpanzióval okt. 1.-ápr. 30.

Kétágyas superior szobában 264 000

Ft/fő reggelivel okt. 1-31.

nov. 1.-dec. 24., 
jan. 4.-febr. 8., 

febr. 25.-ápr. 13., 
ápr. 26-30.

dec. 25.-jan. 3., 
febr. 9-24., 
ápr. 14-25.

Kétágyas, 
tengerre néző szoba 195 600 145 000 183 000
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DÉL-AFRIKAI KÖZTÁRSASÁG

7 NAP • 6 ÉJ

DÉL-AFRIKAI KÖZTÁRSASÁG

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

5 NAP • 4 ÉJ

FEDEZZE FEL FOKVÁROST!
Fedezze fel Dél-Afrika leghangulatosabb városát! Az ötnapos 
városlátogatás során megismerkedhet a várossal, kirándulhat 
Fok-félszigeten egészen a Jóreménység fokáig, és megkóstol-
hatja a híres dél-afrikai borvidéken készült bajnok borokat. 

FAKULTATÍV KIRÁNDULÁSOK (ANGOL NYELVEN)
Johannesburgban: 
Városnézés és SOWETO túra 17 900 Ft/fő

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

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

vista.hu/del-afrika-legjava

Ft/fő kétágyas szobában okt. 1.–nov. 30. jan. 6.–ápr. 30. 

2 fő esetén 749 900 868 900

4 fő esetén 599 900 696 900

Az ár tartalmazza: a szállást 4 éjre Fokvárosban 3* vagy 4* szállodákban, 
reggelivel, kétágyas elhelyezéssel, 1 félnapos városnézést angol nyelvű 
idegenvezetővel Fokvárosban, egy egész napos kirándulást a Fok-félszi-
geten angol nyelvű idegenvezetővel és egy egész napos Borvidék túrát, 
angol nyelvű idegenvezetővel, a belépőket és a szükséges transzfereket. 
Az ár nem tartalmazza: a repülőjegyeket, az egyéb személyes kiadáso-
kat, borravalókat, az étkezéseket és az italokat, a Tábla-hegy felvonó díját 
és a Fóka-sziget hajókázás díját. vista.hu/fedezze-fel-fokvarost

Ft/fő kétágyas szobában okt. 1.–nov. 30. jan. 6.–ápr. 30. 

3* hotel 194 900 185 900 

4* hotel 259 900 246 300 

Johannesburg | Krüger Nemzeti Park | Fokváros Johannesburg

Krüger NP

Fokváros
Indiai-óceán
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KENYA

8 NAP • 7 ÉJ

INTENZÍV SZAFARI KENYÁBAN

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

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

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

Ft/fő 
kétágyas 
szobában

okt. 6., 20. nov. 3., 17., 
dec. 1.

jan. 5., 19., 
febr. 2., 16., 

márc. 2., 16.
ápr. 6., 27. 

2 fő esetén 559 900 582 900 577 900 537 900

vista.hu/szafari-kenyaban

5 NAP • 4 ÉJ

BAMBURI BEACH HOTEL***+

Kicsi, otthonos légkörű strandhotel, tiszta, egyszerű, vilá-
gos szobákkal. Nagyon aranyos, mosolygós a személyzet. 
A hangulatos főétteremben vegyesen kínálnak szokványos 
nemzetközi étkeket és helyi specialitásokat. Rengeteg érdek-
feszítő programra lehet befizetni, de van, ami ingyenes: a 
finom homokos, szép strandon apálykor kilométer hosszan 
megismételhető, pihentető séták. Gyalogtávolságra találha-
tók szórakozóhelyek.

Az ár tartalmazza: a szállást 4 éjre kétágyas szobában, a félpanziós ellátást, 
és a repülőtéri transzfereket. Gyermek pótágyon (2–14 éves korig): -50%, 
felnőtt pótágyon: -30%. Hosszabbítás lehetséges. 

Ft/fő all inclusive 
ellátással dec. 23.–jan. 2. nov. 1.-dec. 22., 

jan. 3.–márc. 31. ápr. 1–30. 

Kétágyas standard 
szobában 182 900 119 000 89 900

vista.hu/kenya-mombasa-bamburi

NYARALÁS MOMBASA FEHÉR HOMOKOS TENGERPARTJÁN 
5 NAP • 4 ÉJ

HOTEL SOUTHERN PALM BEACH****

A kristálykék tengervizű Diani Beach-en lévő hotelhez kom-
pozni kell, ami a felmálházott helyi lakosok társaságában 
garantálja az afrikai valósággal való ismerkedést. A szobák 
tágasak és praktikusan berendezettek. A medence nagy és 
hosszas pancsolásra csábít. Jók a grillétkek, jópofa Kenyában 
dicsérni az olasz étterem szokványos választékát, az indiai 
konyhát kedvelők pedig külön jól járnak.

Az ár tartalmazza: a szállást 4 éjre kétágyas szobában, a félpanziós ellátást 
és a repülőtéri transzfereket. All inclusive ellátás felára: 57 000 Ft/fő/4 éj. 
Gyermek pótágyon (2–12 éves korig): -50%. Hosszabbítás lehetséges. 

Ft/fő félpanzióval dec. 23.–jan. 3. nov. 1.-dec. 22., 
jan. 4.–márc. 31. ápr. 1–30. 

Kétágyas deluxe 
szobában 199 700 139 700 99 900

vista.hu/kenya-mombasa-southern

Nairobi

Aberdare NP

Samburu Rezervátum

Na kuru-tó NP

Masai Mara 
Vadrezervátum
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TANZÁNIA

6 NAP • 5 ÉJ

TANZÁNIA FELFEDEZÉSE

5 NAP • 4 ÉJ

BREEZES BEACH CLUB****

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

A Breezes Beach Club kiváló választás azoknak, akik egy 
romantikus és nyugodt üdülésre vágynak. A hotel Zanzibár dél-
keleti partján helyezkedik el, mely az egyik legcsendesebb és 
legérintetlenebb partszakasz. Remek szabadidős tevékenység 
közül választhatnak a vendégek, többek közt vitorlázás, kajako-
zás, röplabdázás, stb. Számos extra szolgáltatással készülnek a 
nászutasoknak és a házassági évfordulójukat ünneplőknek.

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

Az ár tartalmazza: a szállást 4 éjre kétágyas szobában, a félpanziós ellátást 
és a repülőtéri transzfereket. Hosszabbítás lehetséges. Gyermek pótágyon 
(2-12 éves korig): 98 900 Ft/fő.

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

Ft/fő 
félpanzióval okt. 1–31. nov. 1.–

dec. 22. 
dec. 23.–

jan 7. 
jan 8.– 

márc. 15.
márc. 16.–

máj. 31.

Kétágyas 
szobában 219 900 148 900 286 900 223 900 144 900

vista.hu/tanzania-felfedezese vista.hu/zanzibar-breezes-beach

NYARALÁS ZANZIBÁR SZIGETÉN | 5 NAP • 4 ÉJ

OCEAN PARADISE BEACH RESORT****

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

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

Ft/fő
félpanzióval

okt. 1–31., 
jan 6.– febr. 28.

nov. 1.–dec. 22., 
márc. 1–31. 

dec. 23.–
jan 5.

ápr. 1.–
máj. 31.

Kétágyas szobában 166 900 147 900 255 900 122 900

vista.hu/zanzibar-ocean-paradise-beach

Garantált indulás minden szerdán, már 2 főtől!

Ft/fő 
kétágyas 
szobában

okt. 1.–31. nov. 1–30. dec. 1–20. jan. 2.–
febr. 27. 

márc. 
6–27. ápr. 3–31. 

2 fő esetén 726 900 649 900 683 900 749 900 713 000 621 200

Arusha

Ngorongoro-kráter

Serengeti

Manyara-tó
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MADAGASZKÁR

9 NAP • 8 ÉJ

MADAGASZKÁR LEGJAVA
NOSY BE NYARALÁSSAL

Utazásunk során megismerjük Madagaszkár legzöldebb tájait, 
legdúsabb esőerdőit, legnagyobb lemúrfaját, legzamato-
sabb gyümölcseit és legkülönlegesebb fűszereit. Testközelből 
ismerkedünk több makifajjal, illetve a sziget híres kaméleonja-
ival és hüllőivel, felfedezzük az őserdő endemikus növény-és 
állatvilágát, különleges orchideafajait, megcsodáljuk a helyi 
tradicionális kézműves hagyományokat, és természetesen 
megkóstoljuk a madagaszkári konyha remekeit. Nosy Be szi-
getén pihenünk, amely nem véletlenül kerül be minden évben 
a világ 10 legszebb szigete közé. A Madagaszkár északnyugati 
partjainál található sziget a képeslapba illő strandok otthona, 
ahogyan azt az álmainkban elképzeljük, és emellett igazi 
búvárparadicsom.

Az ár tartalmazza: a szállást 
1 éjre Antananarivóban, 2 éjre 
Andasibében középkategóri-
ás szállodákban, 5 éjre Nosy 
Bén 4*-os szállodában, két-

ágyas elhelyezéssel, a félpanziós ellátást, a szükséges transzfereket, a prog-
ramokat az 1-4. napokon angol nyelvű idegenvezetővel és a belépőket.  
Az ár nem tartalmazza: a repülőjegyeket, az egyéb, személyes kiadáso-
kat, borravalókat, a fakultatív programokat és a vízumot.

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

programokat angol nyelvű idegenvezetővel és a belépőket. Az ár nem tar-
talmazza: a repülőjegyeket, az egyéb, személyes kiadásokat, borravalókat, 
a fakultatív programokat és a vízumot. 

Antananarivo | Andasibe | Nosy Be
Antananarivo | Antsirabe | Ramonafana | Ambalavao | 
Ranohira | Isalo | Ifaty | Antananarivo

vista.hu/madagaszkar-legjava vista.hu/madagaszkar-egyedulallo-vilag

MADAGASZKÁR – EGY EGYEDÜLÁLLÓ VILÁG
11 NAP • 10 ÉJ

A SZIGETORSZÁG FŐVÁROSÁTÓL 
A DÉLNYUGATI ÓCEÁNPARTOKIG

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

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

2 fő esetén 438 600

4 fő esetén 399 900

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

2 fő esetén 577 900

4 fő esetén 493 300

Andasibe

Nosy Be

Antananarivo

Indiai-óceán

Mozambiki-csatorna

Antsirabe

Ambalavao
RanohiraIsalo

Ifaty

Ramonafana

Antananarivo

Indiai-óceán

Mozambiki-csatorna



86

FRANCIA POLINÉZIA

Az ár tartalmazza: A szállás 2 éjre Tahitin, ellátás nélkül, 4 éjre Moorea 
szigetén, kerti bungalóban, 3 éjre reggelivel, Huahine szigetén kerti szo-
bában, reggelivel, 4 éjre Bora Bora szigetén kerti bungalóban reggelivel, a 
szigeteken a szükséges transzfereket, a belső repülőjegyeket a szigetek 
között. Az ár nem tartalmazza: a nemzetközi repülőjegyeket, a helyszí-
nen fizetendő üdülőhelyi adókat  (Tahitin és Mooreán 1,26 euró/fő/nap, 
Bora Borán 1,68 euró/fő/nap, Huahinen 1,86 euró/fő/nap), az egyéb 
fogyasz tásokat és a személyes kiadásokat.

Az igazi álomnyaralás! Csak szuperlatívuszokban lehet 
Francia Polinéziáról írni: itt vannak a legszebb szigetek, a 
legszebb tenger, a legjobb hotelek. Valóban varázslatos hely, 
égbe nyúló zöld hegycsúcsokkal, élénk türkiz lagúnákkal, 
gyönyörű hibiszkuszvirágokkal, változatos tengeri élővilág-
gal. Bármerre nézünk, újabb és újabb csodák várnak – nem 
véletlenül tartják sokan a világ legszebb helyének!

vista.hu/francia-polinezia-nyaralas

TAHITI – MOOREA – HUAHINE – BORA BORA
14 NAP • 13 ÉJ

PARADICSOMI NYARALÁS 4 SZIGETEN

ÍZELÍTŐ A SZIGETEKRŐL:

Tahiti: 
A Csendes-óceán királynője, a szerelem szigete. A paradi-
csomi szigeten található a terület fővárosa, Papeete, és itt van 
a legtöbb programlehetőség és bolt is. 

Moorea: 
Tahitiről repülővel 10 percre található ez a varázslatos kis sziget, 
gyönyörű zöld hegycsúcsokkal, fehér strandokkal, ananászül-
tetvényekkel és hibiszkuszkertekkel. A sziget körüli út mind-
össze 70 km hosszú, így könnyen bejárható autóval, motorral, 
vagy akár biciklivel is. A legszebb kilátóhelye a Belvedere, 
ahova feltétlenül érdemes felmenni. 

A PROGRAMBAN SZEREPLŐ SZÁLLÁSOK:
Le Meridien Tahiti**** 
A szálloda a sziget nyugati felén található, egy fehér homo-
kos partszakaszon, és annak ellenére, hogy ez a hotel van 
legtávolabb Papeetétől, így is 15 perc alatt elérhető a főváros.  
A modern szálloda polinéz stílusban épült.

Sofitel Moorea Ia Ora Beach Resort***** 
Moorea egyik legjobb, fehér homokos partján található a hotel, 
a sziget keleti felén. Ez az egyetlen olyan hotel Mooreán, ami 
Tahitire néz, így különleges a kilátás. Két étterem, két bár és spa 
várja a nyaralókat. 

Le Mahana Huahine*** 
Huahine szigetén nincsenek luxusszállodák. Ez a jó 3*-os 
hotel a sziget nyugati partján, az Avea-öbölben található, és 
annak ellenére, hogy a látnivalók könnyen elérhetők, mégis 
biztosítja az itt nyaralóknak a „távol a világtól” érzést. A szál-
lodának gyönyörű, saját, fehér homokos strandja van.

Sofitel Bora Bora Beach Resort**** 
A szállodát Dino de Laurentis, az itt forgatott Hurrikán című 
film rendezőjének útmutatása alapján építették. Ugyan ma 
már Sofitel tulajdon, mégis megőrizte a híres rendező által 
megálmodott „tahiti falu” hangulatot.

Bora Bora: 
Polinézia leghíresebb szigete, „a Csendes-óceán gyöngy-
szeme”. Kétségkívül, kis mérete ellenére is felejthetetlen 
él ményt nyújt az ide utazóknak, az óceán kékje, a sziget elké-
pesztő zöldje mindenkit magával ragad. 

Huahine: 
Tahititől 177 km-re található, kedves, vidám sziget, ahol a poli-
nézek ugyanúgy élnek, mint több 100 évvel ezelőtt. Csendes 
paradicsomi környezet, mely az ősi Polinézia legjavát 
tartogatja.

Ft/fő nov. 1–30. jan. 10.–máj. 31. 

Kétágyas szobában 785 900 845 900
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vista.hu/first-minute-utak 

+36 1 429 99 99 · foiroda@vista.hu · www.vista.hu
eng.sz.: R-0727/93

first
minute

vista.hu/first-minute-utak 

Foglalja le 2019-es nyaralását 
a Vistánál most előfoglalási 
kedvezménnyel!

vista_first_minute_190x270_4.indd   1 2018. 10. 24.   11:21
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AUSZTRÁLIA

REPÜLJ ÉS VEZESS! | 7 NAP • 6 ÉJ

MELBOURNE-TŐL SYDNEY-IG 
A PART MENTÉN

Szerezzen életre szóló élményt a déli féltekén, és fedezze 
fel kocsival Melbourne-től Sydney-ig az országot! A Phillip 
Islanden pingvinekkel találkozhat, míg dél felé haladva a 
Jervis-öbölnél delfinekkel köthet közelebbi ismeretséget. 
Mire a híres Operaházhoz érünk Sydney-ben, már garantál-
tan életünk élményét tudhatjuk magunk mögött! Ismerje meg 
Ausztráliát a kengurukon túl!

Az ár tartalmazza: a szállást 6 
éjre középkategóriás szállodákban, 
kétágyas szobában ellátás nélkül 
(kivéve a 4. napon: reggeli), a helyi 

adókat, az angol nyelvű információs anyagot térképekkel és útvonalleírás-
sal, valamint egy „compact” kategóriájú bérautót 7 napra, casco jellegű biz-
tosítással. Az ár nem tartalmazza: a repülőjegyet, a vízumot, az 
üzemanyagköltséget, a fakultatív programlehetőségeket és az egyéb ki-
adásokat. Az ár kiemelt időszakokban nem érvényes és a szabad kapacitá-
sok függvényében változhat. Az út magasabb szállás- és autókategóriával 
is foglalható, szabadon bővíthető.

Az ár tartalmazza: a szállást 11 éjre 
középkategóriás szállodákban, két-
ágyas szobában ellátás nélkül, egy 
félnapos dzsipkirándulást, egy rövid 

sétarepülést, egy Coober Pedy barlangtúrát, a helyi adókat, az angol nyel-
vű információs anyagot térképekkel és útvonalleírással, valamint egy 

„compact” kategóriájú bérautót 12 napra, casco jellegű biztosítással.  
Az ár nem tartalmazza: a repülőjegyet, a vízumot, az üzemanyagköltsé-
get, a fakultatív programlehetőségeket és az egyéb kiadásokat. Az ár ki-
emelt időszakokban nem érvényes és a szabad kapacitások függvényében 
változhat. Az út szabadon bővíthető.

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

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

REPÜLJ ÉS VEZESS! | 12 NAP • 11 ÉJ

EXPEDÍCIÓ AZ AUSZTRÁL VADONBAN

Ez az út kötelező program a természet szerelmeseinek és 
kalandvágyóknak! A privát expedíció során autóval fedez-
heti fel Dél- és Közép-Ausztrália tájainak igazi arcát és leg-
híresebb látnivalóit, mint Wilpena Pound, az Ayers Rock vagy 
Coober Pedy opálbányái és barlanglakásai. Foglalja le élete 
kalandját az őslakosok által lakott Ausztráliában! 

Ft/fő önellátással nov. 1.-márc. 31.

2 fő esetén 229 900

4 fő esetén 186 900

Ft/fő önellátással nov. 1.-márc. 31.

2 fő esetén 499 900

4 fő esetén 434 900

vista.hu/repulj-es-vezess-melbourne vista.hu/repulj-es-vezess-ausztralia

Lakes Entrance
Gipsy Point

Phillip Island

Tilba Tilba

Jervis Bay
Wollongong

Royal National Park
Sydney

Hyams Beach

Melbourne

Batemans Bay

Wilsons Promontory

Tasman-tenger Ayers Rock

Olga Gorge

Kings Canyon

Port Augusta

Alice Springs

Wilpena Pound

Adelaide

Coober Pedy

Marla
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FIJI

SONAISALI ISLAND | 6 NAP • 5 ÉJ

DOUBLETREE RESORT 
BY HILTON HOTEL FIJI****
A jól felszerelt, szépen gondozott, higiénikus hotel tökéletes 
választás lehet mind pároknak, mind családoknak, hiszen 
egy rendkívül békés, nyugalmas és romantikus hely, melyet a 
mangroveerdős környezet tesz még izgalmasabbá. A szobák 
kellemes hangulatúak, tágasak és roppant szépek, az infi-
nity (belesimuló) medencéről már nem is beszélve. Érdemes 
kirándulásra is időt szánni, hiszen a hotel közelében lévő kis 
szigeteken fedezhetőek fel a legszebb néptelen strandok.

Ft/fő reggelivel okt. 1 – 14.,
dec. 20.–jan. 7

okt. 15.–dec. 19., 
jan. 8.–ápr. 30. 

Tengerre néző bure 356 900 89 900

Tengerparti bure 396 900 89 900

Az ár tartalmazza: a szállást 5 éjre kétágyas szobában, a reggelis ellá-
tást, a retúr repülőtéri transzfert és a helyi adókat.

vista.hu/fiji-sonaisali-island

CORAL COAST | 6 NAP • 5 ÉJ

CRUSOE’S RETREAT***

Az álomszép hotel egy nyugodt kis elszigetelt öbölben 
helyezkedik el, ahol idilli környezetben csodálhatjuk a lenyű-
göző naplementéket. A privát bungalók - hasonlóan a helyi, 
hagyományos kunyhókhoz - rendkívül tágasak, kényelme-
sek és tiszták, a személyzet pedig igazán szívélyes és figyel-
mes. Mivel a partszakasz tökéletes sznorkelezéshez, nem 
szabad kihagyni ezt az élményt. A felszerelést helyben bizto-
sítják, így sok vendég szinte egész nap a víz alatti tarka élővi-
lágot ámulja-bámulja, nem véletlenül!

Az ár tartalmazza: a szállást  
5 éjre kétágyas szobában, a reg-
gelis ellátást, a retúr repülőtéri 
gyüjtőtranszfert és a helyi adó-
kat. Az ár nem tartalmazza:  
a karácsonyi és szilveszteri ün-
nepi felárakat.

vista.hu/fiji-coral-coast

Ft/fő reggelivel nov. 1.–ápr. 30.

Tengerre néző bure 111 900

Deluxe tengerre néző bure 123 900

Tengerparti bure 142 900

Deluxe tengerparti bure 149 900
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TÉLI NYARALÁSOK 
EGY KARNYÚJTÁSNYIRA
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SPANYOLORSZÁG, KANÁRI-SZIGETEK

GRAN CANARIA | 8 NAP • 7 ÉJ

EÓ MASPALOMAS RESORT
FUERTEVENTURA | 8 NAP • 7 ÉJ

HOTEL JANDIA PRINCESS****

A szigetcsoport harmadik legnagyobb tagja Tenerife és 
Fuerteventura után Gran Canaria, amely mindössze 150 
km-re található Afrika északnyugati partjaitól. Az apartmano-
kat kínáló Eó Maspalomas Resort barátságos üdülőhely, mely 
kellemes környezetben fekszik nem messze Maspalomas 
tengerpartjától, homokdűnéitől és golfpályájától.

Fuerteventura jellegzetességei a fantasztikus, hosszan 
elnyúló, homokos tengerpartok. A pihenésre vágyó és nyu-
galmat kereső utasoknak ajánljuk elsősorban. A szálloda a 
sziget déli részén, csendes környezetben fekszik, Esquinzo 
tengerpartján. Két különböző részből áll, egy gyermekekkel 
érkező családok részére kialakított és egy csak felnőtteket 
fogadó részből.

vista.hu/gran-canaria-eo-maspalomas

vista.hu/fuerteventura-jandia-princess

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétszemélyes apartmanban ellátás 
nélkül és a repülőtéri gyűjtőtranszfert magyar asszisztenciával (Ryanair já-
ratokhoz igazítva). Az ár nem tartalmazza: a személyes kiadásokat. Érke-
zés vasárnaponként, tartózkodás 1 hét. Ünnepi és kiemelt időszakban nem 
foglalható az ajánlat.

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában, az all inclusive el-
látást és a repülőtéri gyűjtőtranszfert magyar asszisztenciával (Wizzair já-
ratokhoz igazítva). Az ár nem tartalmazza: a helyi idegenforgalmi adót és 
a személyes kiadásokat. Érkezés vasárnaponként, tartózkodás 1 hét. Ünne-
pi és kiemelt időszakban nem foglalható az ajánlat.

Magyar asszisztenciával Magyar asszisztenciával

Ft/apartman okt. 1-31. nov. 1. 
dec. 9.

dec. 10-21., 
ápr. 1-12., 

ápr. 21-30.

jan. 7.-
márc. 31.

ápr. 13-20.

Kétszemélyes 
apartman 177 000 239 500 199 800 256 600 248 000

Ft/fő all inclusive 
ellátással

okt. 1.- nov. 30., 
jan.6.- febr. 16. dec. 2-22. dec. 23.-

jan. 5.
febr. 17.-

ápr. 27.

Kétágyas szoba 234 000 211 000 313 000 253 000
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ZÖLD-FOKI KÖZTÁRSASÁG

SAL SZIGET, SANTA MARIA | 8 NAP • 7 ÉJ

HOTEL MORABEZA****
BOA VISTA SZIGET, PRAIA DE CHAVES, SAL REI | 8 NAP • 7 ÉJ

IBEROSTAR CLUB BOA VISTA*****

Azúrkék tenger, homokos part és vulkanikus táj várja az utazó-
kat a Zöld-foki-szigeteken. A nyugat-afrikai partokhoz közel 
eső szigetvilág egzotikus úti célt kínál, ahol keveredik az afri-
kai, karibi és európai stílus. A szigetek közül a szikár, homo-
kos területekkel fedett Sal sziget a legturistásabb és egyben az 
egyik legszelesebb is. A Hotel Morabeza Sal sziget egyik leg-
szebb strandján helyezkedik el, mely kiváló választás a tenger-
parti nyaralást és az aktív pihenést kedvelőknek egyaránt.

Boa Vista a Zöld-foki-szigetek harmadik legnagyobb szi-
gete, a „Dűnék szigetének” nevezik. Az állandó szeleknek 
köszönhetően a szörfösök paradicsoma, de a búvárkodók 
is izgalmas víz alatti világot találnak maguknak. A szigetet 
azoknak ajánljuk, akik szeretnek néptelen strandokon kilo-
métereket sétálni, kocogni vagy éppen a világ zajától elbújni.  
Az Iberostar szállodalánc boa vista-i tagja közvetlenül a ten-
gerparton fekszik, és all inclusive ellátást kínál vendégeinek.

vista.hu/zold-foki-szigetek-morabeza

vista.hu/zold-foki-szigetek-boa-vista

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas, tájra néző szobában reggeli-
vel és a retúr repülőtéri transzfereket. Az ár nem tartalmazza: az esetle-
ges helyi idegenforgalmi adót. Kiemelt időszakokban és ünnepnapokon 
nem érvényes az ajánlat.

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában, az all inclusive el-
látást és a retúr repülőtéri transzfereket. Az ár nem tartalmazza: az eset-
leges helyi idegenforgalmi adót. Kiemelt időszakokban és ünnepnapokon 
nem érvényes az ajánlat.

Ft/fő reggelivel okt.1-30. nov. 1.-dec. 19. dec. 20.-ápr. 30.

Kétágyas, tájra néző szoba 186 500 166 500 212 000

Ft/fő all inclusive 
ellátással

nov.1-30., 
jan. 3.-ápr. 12.

dec. 1–21., 
ápr. 22-30., 

dec. 22.- 
jan. 2.

ápr. 13–21.

Kétágyas szoba 253 000 214 000 427 000 286 000

Kétágyas, tengerre 
néző szoba 301 000 253 000 475 000 333 000
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MAROKKÓ

PRIVÁT KÖRÚT | 8 NAP • 7 ÉJ

KIRÁLYI VÁROSOK AGADIRBÓL
MARRAKESH ÉS AGADIR | 7 NAP • 6 ÉJ

2 ÉJ MARRAKESH – RIAD ARIHA*** ÉS 
4 ÉJ AGADIR HOTEL ATLANTIC PALACE****

Marokkó sokkal több, mint egy csupán tengerparti nyaralásra 
való ország. Az értékes kulturális látnivalókon és a természeti 
csodákon túlmenően roppant izgalmas lehetőség megismerni 
a legrokonszenvesebb és legnyugatiasabb arab ország jelen 
világát is. Szervezett túrán az idegenvezetőtől csomó olyan 
kérdésre kapunk választ, ami az útikönyvből nehezen hámoz-
ható ki. A labirintusos, misztikus Marrakeshben többet látunk 
kvázi kézen fogva, bejuthatunk olyan házak belső udvarába, 
ahová magunktól talán be sem mernénk lépni. A kaotikus 
Casablanca rengeteg kis titkára derítenek nekünk fényt, Fez 
UNESCO világörökséges óvárosában kell, hogy valaki elvigyen 
minket egy nem kommersz rézműveshez, vagy egy szőnyeg-
készítőhöz. Az ilyen szervezett utazás nem jelentéktelen 
előnye, hogy kihagyhatjuk az egyedül utazó turistákat célzó 
folytonos átverések, utcai nyomulások keserveit.

Riad Ariha: Aki nyugodt és meghitt környezetben sze-
retné eltölteni üdülését Marrakesh órávosában, annak kiváló 
választás a riád stílusú szálláshely. Megtapasztalhatja az 
igazi marokkói életvitelt, kultúrát, és igazán autentikus élmé-
nyekkel térhet haza. 
Hotel Atlantic Palace: A hagyományos, marokkói stílusban 
épült szálloda saját strandrésszel rendelkezik, mely kb. 2 perc 
sétával elérhető. Agadir központjába kb. 10 perc alatt lehet 
besétálni. A szálloda számos szórakozási és kikapcsolódási 
lehetőséget is nyújt vendégeinek, hogy nyaralásuk gondtala-
nul, és élményekben gazdagon teljen. 

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éj-
szakára, 4* hotelek kétágyas szo-
bájában, a félpanziós ellátást, az 
idegenvezetést angol nyelven a 

körút folyamán, és a programokat kényelmes járművel. Az ár nem tar-
talmazza: a repülőjegyet, a személyes kiadásokat, a borravalókat.

Agadir | Marrakesh | Casablanca | Fes (2 nap) | Marrakesh | 
Agadir

vista.hu/marokko-kiralyi-varosok-agadirbol

Ft/fő félpanzióval nov. 1.–máj. 31.

2 fő esetén 353 900

4 fő esetén 229 900

Akár már 2 főtől!

vista.hu/marokko-marrakesh-agadir

Az ár tartalmazza: a 2 éj szállást a Riad Ariha Lemon vagy Rose kétágyas 
szobájában reggelivel, a 4 éj szállást az Atlantic Palace kertre néző két-
ágyas szobájában reggelivel, a transzfereket Marrakesh reptér – Marra-
kesh szálloda – Agadir szálloda – Agadir reptér útvonalon, és a kötelezően 
fizetendő üdülőhelyi illetéket. Az ár nem tartalmazza: a repülőjegyet és a 
személyes kiadásokat.

Ft/fő reggelivel nov. 1.–dec. 22., 
febr. 15.–ápr. 30. dec. 23.–jan. 6. jan. 7.-febr. 14. 

Kétágyas szobában 169 500 205 900 162 900

Agadir

Fes
Casablanca

Marrakesh

Földközi-te
nger

Atlanti-óceán
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JORDÁNIA

8 NAP • 7 ÉJ

HOLT-TENGER ÉS SIVATAG – JORDÁN KÖRÚT
HOSSZABBÍTÁS AQABÁBAN | 4 NAP • 3 ÉJ

HOTEL BEAU RIVAGE****

HOTEL DOUBLETREE BY HILTON*****
Ismerje meg velünk Jordánia régmúltját és jelenét, helyi kísé-
rők személyes kiegészítéseivel és érdekes történeteivel meg-
fűszerezve! Töltsön el egy felejthetetlen sivatagi éjszakát 
Wadi Rumban, mártózzon meg a Holt-tengerben, látogasson 
el a Nebo-hegyre - ahol Mózes és a zsidó nép megpillantotta 
az ígéret földjét - és nézze meg Mabadát, a mozaikok váro-
sát! Petra romvárosa mindenki számára a jordániai utazás 
csúcspontja, és ott még inkább praktikus alapos terepismeret-
tel rendelkező helyire bízni az időbeosztást.

Nemrégiben felújított, tehát jó állapotban lévő, kelle-
mes, kényelmes szálloda szép kilátással az aqabai öbölre.  
A szobák kellően tágasak, tiszták és jól felszereltek. Az ellátás 
választéka nagy. 5 percre van egy privát strand, de közvet-
len a hotel előtti partszakaszon is lehet fürdödni, létrán bee-
reszkedve a csodaszép, átlátszó vízbe. A hotel medencéje is 
igazán csábító.

Az egyik legjobbnak mondott hotel Aqabában. A szobák 
tiszták, jól néznek ki, modernek, nem kifejezetten nagyok.  
A büféreggeli pompás. Nagyon ügyelnek a hotelvendégek 
biztonságára. A szálloda elhelyezkedése központi, több étte-
rem is van a közelében. A hotel autóbusszal szállítja a vendé-
geket a város szebb strandjaira. A hotel medencéjéből szuper 
a kilátás a tengerre. A tetőteraszon lévő bárból érdemes cso-
dálni a naplementét.

Az ár tartalmazza: a szállást 2 
éjre Ammanban, 2 éjre a Holt-ten-
gernél, 2 éjre Petrában és 1 éjre 
Wadi Rumban a választott szál-
lodakategória kétágyas szobáiban, 

a félpanziós ellátást, a belépőket, 1,5 órás angol nyelvű túravezetést Petrá-
ban, 1,5 órás angol nyelvű idegenvezetést Jerashban, és a programokat 
kényelmes járművel, csoporthoz csatlakozva. Az ár nem tartalmazza:  
a repülőjegyet, a személyes kiadásokat, a borravalókat.

Az ár tartalmazza: a szállást 3 éjszakára, kétágyas szobában reggelivel, 
és a Wadi Rum – Aqaba, Aqaba – Amman transzfert. Félpanziós felár: 
10 500 Ft/fő/3 éj. Az ár nem tartalmazza: a személyes kiadásokat, 
borravalókat.

Az ár tartalmazza: a szállást 3 éjszakára, kétágyas szobában reggelivel, 
és a Wadi Rum – Aqaba, Aqaba – Amman transzfert. Félpanziós felár: 
15 700 Ft/fő/3 éj Az ár nem tartalmazza: a személyes kiadásokat, 
borravalókat.

Ammán | Jerash | Ajloun | Holt-tenger | Madaba | Nebo-hegy | 
Kis-Petra | Petra |Wadi Rum | Amman

vista.hu/jordania-aqaba-beau-rivage

vista.hu/jordania-aqaba-doubletree-hiltonvista.hu/jordania-holt-tenger-es-sivatag

Ft/fő félpanzióval nov. 1.–máj. 31.

3* szállodákban 179 900

4* szállodákban 218 900

Indulás minden szerdán és vasárnap!

Éjszakázás a sivatagban

Ft/fő, reggelivel
nov. 19.–dec. 23. 

jan. 6.–márc. 15., máj. 5.–jún. 6.
nov. 1–18. 

márc. 16.–máj. 4. 

Kétágyas szobában 72 800 77 900

Ft/fő, reggelivel
nov. 16.–dec. 23. 

jan. 3.–márc. 15., máj. 6.–jún. 4.
nov. 1–15. 

márc. 16.–máj. 5. 

Kétágyas szobában 77 900 88 400

Ammán

Madaba

Wadi Rum

Jerash

Nebo-hegy

Ajloun

Kis-Petra

Holt-tenger

Petra

Földközi-tenger
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Utazáshoz jó szórakozás: 

www.interpressmagazin.hu
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SZLOVÉNIA

BLED | 2–7 ÉJ 

HOTEL RIBNO***
MARIBORSKO POHORJE | 4 NAP • 3 ÉJ VAGY 6 NAP • 5 ÉJ

HOTEL BELLEVUE****

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

A hotel a Magyarországhoz legközelebb eső szlovén síköz-
pont, Pohorje közvetlen közelében, a felvonótól 150 méterre, 
Maribor szélén található. A természet szerelmeseinek ideá-
lis szálláshely, az örökzöld erdőben felépített alpesi stílusú 
házakban kínál tágas, két vagy több fős szobákat és remekül 
felszerelt apartmanokat. A komplexumhoz wellnessközpont 
is tartozik, ahol úszómedence, szauna, törökfürdő, aroma-
fürdő és jégbarlang várja a vendégeket. 

Az ár tartalmazza: a szállást 2-7 éjre félpanziós ellátással, a síbérletet a 
tartózkodás idejére választható síterepre (2-5 éjszakára 2-5 napos, 7 éj-
szakára 6 napos síbérlet – Krvavec, Vogel síbusz használattal vagy Kranj-
ska Gora, Cerkno, Arnoldstein sípályákra), a hotel szaunáinak használatát, 
20% kedvezményt a Živa Wellness Központ belépőjéből. Az ár nem tar-
talmazza: az idegenforgalmi adót (kb. 3 euró/fő/éj). Gyermekár pótá-
gyon: 6 éves korig ingyenes, 6-12 éves kor között az ártábla szerint.

Az ár tartalmazza: a szállást 3 vagy 5 éjre félpanziós ellátással, a síbér-
letet a tartózkodás idejére (kivéve dec. 28.-márc. 10.), a hotel szaunáinak 
és edzőtermének használatát, az internetet és a parkolót. Az ár nem tar-
talmazza: az idegenforgalmi adót (kb. 1,27 euró/fő/éj) és a kötelező szil-
veszteri gálavacsorát: 32 500 Ft/fő. Gyermekár pótágyon: 6 éves korig: 
6100 Ft/éj/gyermek, 6-12 év között: 50% kedvezmény.

vista.hu/szlovenia-ribno

vista.hu/szlovenia-bellevue

Ft/fő félpanzióval, 
síbérlettel

dec. 20-28., jan. 2.-márc. 31.

 2 éj 3 éj 4 éj 5 éj 7 éj

Kétágyas szobában 44 900 67 900 87 900 106 900 126 900

Gyermek pótágyon 15 900 23 900 32 900 38 900 43 900

Ft/fő 
félpanzióval

dec. 15-27.,márc. 11-31. 
síbérlettel dec. 28.-jan. 7. jan. 8.-márc. 10.

 3 éj 5 éj 3 éj 5 éj 3 éj 5 éj

Kétágyas 
szobában 104 900 173 900 93 900 155 900 79 900 132 900

345 km 42 km 325 – 
1327 m

5 km 13 km 24 km 1 5 16
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Ft/fő félpanzióval, 
síbérlettel jan. 2-13., febr. 2.-márc. 6. jan. 14.-febr. 1.

5 éj 7éj 5 éj 7 éj

Kétágyas szoba 187 900 265 900 174 900 239 900

KRANJSKA GORA | 8 NAP • 7 ÉJ

VITRANC APARTMANOK***
KRANJSKA GORA | 8 NAP • 7 ÉJ

HOTEL KOMPAS****

A hotel Kranjska Gora síterepének lábánál helyezkedik el, így 
igazi, kényelmes pályaszállás. Szobái internettel, tévével ren-
delkeznek, illetve dekorációik a téli sportok hangulatát köz-
vetítik. Az egész napos aktív sport után lazítsanak a hotel 
wellnessközpontjában, melyben található medence, gyer-
mekmedence, jacuzzi, szauna, gőzfürdő és pihenőterasz. Ha 
még este is energiával teltek, részt vehetnek a hotel esti szó-
rakoztató programjain is.

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

Az ár tartalmazza: a szállást 5, illetve 7 éjre félpanziós ellátással, 4, illet-
ve 6 napos síbérletet, 2-3 alkalommal belépést a Szauna Centerbe, belé-
pést az Aqua Larix viziparkba és a hotel medencéihez, egyszeri belépést a 
jégpályára, a wifi használatát, belépést a Casino Larixba. Az ár nem tar-
talmazza: a helyi idegenforgalmi adót (3 euró/fő/éj). 

vista.hu/szlovenia-vitranc vista.hu/szlovenia-kompas

545 km 20 km 800 – 
1215 m

2 km 8 km 10 km 5 12 545 km 20 km 800 – 
1215 m

2 km 8 km 10 km 5 12

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

Ft/apartman/éj
önellátással

dec. 1-20., 
 márc. 3-20. 

dec. 21-26., 
jan. 2.-febr. 15.,

febr. 16.- 
márc. 2.

dec. 27.- jan. 1.
márc. 21-24.

2-4 fős 
apartman 19 900 36 900 40 900 60 900

3-5 fős 
apartman 22 900 41 900 46 900 66 900
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AUSZTRIA

BAD KLEINKIRCHHEIM | 4 NAP • 3 ÉJ VAGY 5 NAP • 4 ÉJ

ALPENLANDHOF***
ST. GEORGEN AM KREISCHBERG

FERIENPARK 

Bad Kleinkirchheim igazi síparadicsom összesen 103 km 
hosszú sípályáival, legnagyobb szintkülönbsége majdnem 
1000 méteres. A profik és a haladók több piros és fekete pályán 
is élvezhetik a lesiklás örömeit, a kisebbek számára pedig tanu-
lópálya, varázsszőnyeg és szórakoztató park áll rendelkezésre. 
Azonban a város nemcsak síterepeiről, hanem termálfürdői-
ről is méltán híres. Itt minden megvan, ami egy tartalmas téli 
vakációhoz szükséges; kiváló síelési és sífutási lehetőségek, a 
fárasztó téli sportok után pedig a St. Kathrein vagy a Római ter-
málfürdő nyújt kikapcsolódást. Az aparthotel kedvező sí- és 
termálfürdő-ajánlatokkal és tágas apartmanokkal várja a páro-
kat, családokat és baráti társaságokat egyaránt.

Az üdülőközpont Kreischberg síliftjeitől alig 400 méterre 
kínál tartalmas kikapcsolódást vendégei részére. Összetett 
sípályáin mindenki megtalálja a neki megfelelő nehézségű és 
hosszúságú pályát, valamint a snowboardosokat is kedvező 
feltételek várják, széles pályákkal és vadregényes környezettel. 
A szálláshely modern, jól felszerelt apartmanjainak, valamint 
alpesi stílusú faházainak köszönhetően ideális választás csa-
ládok részére is. A wellnessrészlegben finn szauna, relaxációs 
szoba és medence biztosítja a feltöltődést az aktív napok után.

Az ár tartalmazza: a szállást 3 vagy 4 éjre a választott apartmantípusban 
reggelivel, 01.06.–02.02. és 02.24.–03.09. között 3, 4 vagy 6 napos síbérlet 
vásárlása esetén egyszeri, kétszeri vagy háromszori belépőt a Római fürdő-
be, 03.10-tól 04.02-ig a síbérletet és 50% kedvezményt a termálbelépők 
árából. Az ár nem tartalmazza: a helyi idegenforgalmi adót (3 euró/fő/éj).

Az ár tartalmazza: a szállást 1 éjre a választott apartmantípusban, ellátás 
nélkül, wellnessrészleg használatát, az áram- és vízfogyasztást, a fűtés költ-
ségeit, a wifit és a parkolást. Az ár nem tartalmazza: a helyi idegenforgal-
mi adót (kb. 1,50 euró/fő/éj 15 éven felülieknek), a kötelező ágyneműt (kb. 12 
euró/fő/ágynemű), a végtakarítást (kb. 45 euró/1 légteres apartman és  
55 euró/két légteres apartman).

vista.hu/ausztria-alpenlandhof 

vista.hu/ausztria-ferienpark
Ft/apartman dec. 7-23. jan. 6.-febr. 1. febr. 2.-márc. 8. márc. 9-31.

3 vagy 4 éj 3 vagy 4 éj 3 éj 3 éj

Egy légteres, 
2 fős apartman 95 900 109 900 122 900 163 900

Két légteres, 
5 fős apartman 239 900 273 900 307 900 410 900

Ft/apartman/éj
dec. 1-21., 

jan. 5.-febr. 1., 
márc. 17-31.

dec. 22-28., 
márc. 2-16.

dec. 29.-
jan.4.

febr. 2.- 
márc. 1.

Egy légteres, 
3 fős apartman 25 900 27 900 39 900 34 900

Két légteres, 
4 fős apartman 34 900 37 900 59 900 49 900

520 km 103 km 1087 – 
2055 m

8 km 77 km 18 km 4 7 13 460 km 42 km 868 – 
2118 m

9 km 16 km 17 km 3 4 6
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SAALBACH

HOTEL PANTHER****
ZELL AM SEE | 8 NAP • 7 ÉJ

HOTEL DER SCHMITTENHOF****

Csodálatos tájak, végtelennek tűnő sípályák, kellemes han-
gulat és otthonos környezet várja a vendégeket a hotelben, 
egyenesen Ausztria egyik legnagyobb összefüggő síterületén, 
a Saalbach-Hinterglemm-Leogang központjában. A folyama-
tosan fejlődő, bővülő és jól karbantartott téli síparadicsom 
kiváló lehetőségeket biztosít az éjszakai sízők és a szánkósok 
számára is. A nap végén pedig mi sem esik jobban, mint csob-
banni egyet a szálloda gőzölgő 34 °C-os kültéri medencéjében, 
és gyönyörködni közben a havas tájban, kipihenni a fáradal-
makat a szaunavilágban vagy a pihenőszobában. Jó válasz-
tás egy síélményekkel tarkított karácsonyi vagy szilveszteri 
kikapcsolódáshoz is.

Zell am See - Schmittehöhe pályarendszerétől, illetve modern 
felvonóitól 100 méterre helyezkedik el a szálláshely. A síte-
rep jó adottságainak köszönhetően hóbiztos, az élményekről 
pedig a különböző nehézségű terepek, sífutó- és szánkó-
pályák gondoskodnak. A Schmittental völgyben nagyszerű 
tanuló- és gyakorlópályák is találhatók, aki pedig úgy érzi, 
hogy már minden tudást megszerzett, indulhat a kalandos 
fekete vonalak egyikén is. A szálloda nagyobb, négyágyas 
szobákat is kínál, melyeket bátran ajánlunk családok szá-
mára is, hiszen nincs nagyobb élmény, mint amikor gyerme-
künk megteszi az első lépéseket síléccel a talpán.

Az ár tartalmazza: a szállást 1 éjre kétágyas szobában, félpanziós ellátás-
sal, a welcome drinket, részvételt a heti 1 tematikus esten tradicionális éte-
lekkel, a karácsonyi és szilveszteri gálavacsorát, a wellnessrészleg 
igénybevételét és a wifit. Az ár nem tartalmazz:a a szolárium használatát 
(7 euró/18 perc), a masszázst, a szépségszalon szolgáltatásait és a helyi ide-
genforgalmi adót (kb. 2 euró/fő/éj 14 éves kor felett). Tartózkodás: dec. 26 és 
márc. 16. között min. 7 éj szombati érkezéssel, egyéb időszakokban min. 3 éj.

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre a választott szobatípusban, félpanziós 
ellátással, a parkolást, a wellnessrészleg igénybevételét, a wifit és a szánkó-
bérlést. Az ár nem tartalmazza: a szolárium használatát (8 euró/20 perc), 
a masszázst, a szilveszteri gálavacsorát (12 euró/fő 16 éves kor felett) és az 
esetleges helyi idegenforgalmi adót.

vista.hu/ausztria-panther vista.hu/ausztria-schmittenhof 

Ft/fő/éj dec. 13-28., jan. 5-18., 
márc. 16-31.

dec. 29.-jan. 4., 
jan. 26.-márc. 8.

jan. 19-25., 
márc. 9-15.

Kétágyas szoba 39 900 52 900 46 900

Ft/fő/7 éj dec. 15-21., 
márc. 9-29.

dec. 22-28., 
febr. 9-15., 

febr. 23.-márc. 1.

jan. 5.-febr. 8., 
márc. 2-8. 

dec. 29.- 
jan. 4., 

febr. 16-22. 

Kétágyas szoba 142 900 225 900 175 900 260 900

Négyágyas 
szoba 162 900 250 900 190 900 286 900

634 km 270 km 860 – 
2096 m

18 km 112 km 140 km 28 21 21 625 km 77 km 760 – 
2000 m

19 km 28 km 30 km 8 10 7
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RAUIRIS

SCHÖNBLICK MOUNTAIN RESORT
HERMAGOR 

HOTEL BERGHOF

Nagy üdülőkomplexum modern, alpesi stílusban berendezett 
apartmanokkal, alig néhány méterre a Hochalmbahn Rauris 
sífelvonótól, a Hohe Tauern Nemzeti Park szívében. A közelben 
hangulatos éttermek és üzletek is találhatóak. A szálláshelyet 
elsősorban olyan nagyobb családoknak vagy baráti társasá-
goknak ajánljuk, akik a zsúfolt pályarendszerek helyett nyu-
galmasabb, eldugottabb terepen szeretnék élvezni a síelés 
nyújtotta élményeket. Rauris síterepe kék, piros és fekete pályá-
kat, modern felvonókat és kanyargós szánkópályákat is kínál.

Pályaszállás Ausztria egyik legjobb síterepénél, a Nassfeld-
Hermagornál. Nem véletlen, hogy Nassfeld ekkora népszerű-
ségnek örvend, hiszen a 110 km-es lesiklópályák feledhetetlen 
élményt nyújtanak, emellett rendkívül hóbiztos, és a napsü-
tésben sincs hiány. Budapesttől csupán 560 km választja el 
a kiváló adottságoknak örvendő téli paradicsomot, ahol nem-
csak a síelés szerelmesei, de a hótalpas túrázók és szánkó-
sok is jó lehetőségeket találnak. A hotel komfortos szobákkal 
és frissítő wellness-szolgáltatásokkal biztosítja a teljes körű 
kikapcsolódást vendégei számára.Az ár tartalmazza: a szállást 1 éjre a választott apartmantípusban ellátás 

nélkül, a parkolást, az áram- és vízfogyasztást, a fűtést, a wellnessrészleg 
és a fitneszterem igénybevételét. Az ár nem tartalmazza: a wifit (3 euró/
éj), a kötelezően fizetendő ágyneműt és törölközőket (9 euró/fő), a végtaka-
rítást (70 euró/három légteres apartman, 90 euró/négy légteres apart-
man), a kauciót (50 euró/apartman), a helyi idegenforgalmi adót (2 euró/
fő/éj 15 éves kor felett). Tartózkodás: február 10. és március 3. között vasár-
napi érkezéssel lehetséges min. 7 éj foglalásával. Egyéb időszakokban csü-
törtöki és vasárnapi érkezés lehetséges, csütörtöki érkezés esetén 
minimum 3, vasárnapi érkezés esetén minimum 4 éj foglalásával.

Az ár tartalmazza: a szállást 1 éjre kétágyas szobában, félpanziós ellá-
tással, a parkolást, a wellnessrészleg igénybevételét és a wifit. Az ár nem 
tartalmazza: a masszázst, a helyi idegenforgalmi adót (2,9 euró/fő/éj 16 
éves kor felett).

vista.hu/ausztria-schonblick-mountain vista.hu/ausztria-berghof

Ft/fő/éj dec. 26-27., 
jan. 6.-febr. 2. dec. 28.-jan. 5. febr. 3-23. febr. 24.-

márc. 17.

Kétágyas szoba 26 900 47 900 38 900 35 900

638 km 32,5 km 940 – 
2175 m

5 km 12,5 km 15 km 4 1 6 560 km 110 km 600 – 
2002 m

11 km 69 km 30 km 5 9 16

Ft/apartman/éj

dec. 
12-22., 

márc. 17.-
ápr. 21.

dec. 
23-29., 

márc. 
3-9.

jan. 
6-12., 
márc. 
10-16.

jan. 13.-
febr. 2.

febr. 
3-9.

febr. 10.- 
márc. 2.

Három légteres, 
6 fős apartman 20 900 60 900 41 900 34 900 51 900 74 900

Négy légteres, 
8 fős apartman 34 900 74 900 56 900 48 900 65 900 88 900
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OLASZORSZÁG

LIVIGNO | 8 NAP • 7 ÉJ

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

RELAIS CLUB RESIDENCE***

Livigno méltán híres síparadicsoma több kilométeres, válto-
zatos lesiklópályákat kínál a téli sport szerelmeseinek. A szál-
láshelytől pár méteres távolságra több kék és piros pálya 
is elérhető, ahol a kezdők és a profibbak is próbára tehetik 
magukat. A síelők mellett nem fognak unatkozni a hótalpas 
túrázók, a snowboardosok és a téli freestyle kedvelői sem. 
Érdemes a sífelszerelés mellett egy kis helyet hagyni az autó-
ban, hiszen Livigno vámmentes terület, így több termék is 
kedvező áron beszerezhető.

A Dolomitok legdélebbre fekvő síterepe megéri a 8 órás 
autóutat, hiszen kedvező adottságainak köszönhetően 
hóbiztos terep, ugyanakkor déli elhelyezkedésének köszön-
hetően napsütésben sincsen hiány. A pályarendszer ideális 
kezdők és haladók számára is. A Relais Club Residence festői 
környezetben, a hegyvonulatok lábánál kapott helyet, ahon-
nan könnyedén megközelíthetők az alig 600 méterre lévő 
sífelvonók. A nagyobb, 6 fős apartmanokat bátran ajánljuk 
családosoknak is.

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában vasárnapi érke-
zéssel, a félpanziós ellátást, a parkolást. Az ár nem tartalmazza:  
a wifi használatát, a szilveszteri gálavacsorát.

Az ár tartalmazza: a szállást 4 éjre vasárnapi, 3 éjre csütörtöki érkezés-
sel a választott apartmantípusban önellátással, a parkolást. Az ár nem 
tartalmazza: a kaucitót (kb. 200 euró/apartman), a bérelhető ágyneműt, 
törölközőt, étkészletet, rezsit és végtakarítást (a szolgáltatáscsomag kb. 
30 euró/apartman/éj).

vista.hu/olaszország-alaska

vista.hu/olaszorszag-relais

Ft/fő félpanzióval
dec. 1-28., 

jan. 5.-febr. 1., 
márc. 30.-ápr. 27.

febr. 2.-
márc. 22.

dec. 29.-
jan. 4.

Kétágyas szobában 188 900 220 900 277 900

Ft/apartman 
ellátás nélkül

dec. 6-15., 
jan. 6.- febr. 23., 

márc. 10-30.
dec. 16-26. febr. 24.-márc. 9.

3 fős, 1 légteres 
apartman 51 900 73 900 62 900

5 fős, 2 légteres 
apartman 68 900 96 900 88 900

6 fős, 3 légteres 
apartman 85 900 143 900 108 900

908 km 115 km 1816–
2798 m

20 km 65 km 30 km 6 13 12 785 km 60 km 1404–
2357 m

12 km 32 km 16 km 3 14 5


