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Csapatjátékosoknak
Szín utaznék és öröel znék l új הlt.
Sreém sztani mákkal is ezt az élményt, hisn ú az igazi.
Nincs dm sződni a srzéel és srek dródni az árral.
Srem a srsét és ha оdják mik, h ek
utastársaial eü, akikl közön tapasztalhatjuk g
a e zés önyörét.
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DUBAI ÉS ABU DHABI
Csoportos utazás

ÁPR. 12. | 5 NAP • 4 ÉJ

AZ EMIRÁTUSOK OÁZISAI:
DUBAI ÉS ABU DHABI
Repülővel és magyar idegenvezetéssel

Csoportos utazás magyar idegenvezetővel a közel-keleti
pompa és fényűzés paradicsomába Dubaiba és Abu Dhabiba,
az Egyesült Arab Emirátusok két legnépszerűbb Emírségébe.
A világhírű nevezetességek és a nagyvárosi forgatag mellett
megismerheti az arab kultúra jellegzetességeit és akár egy
feledhetetlen sivatagi kaland részese is lehet!

Az ár tartalmazza: a repülőjegyet
az Emirates légitársaság menetrend szerinti közvetlen járatával, a
szállást 3 csillagos szállodában, kétágyas szobákban reggelivel és egy
ebédet a 4. napon, a program szerinti városnézéseket Dubaiban és Abu
Dhabiban magyar nyelvű idegenvezetővel, a repülőtéri és a programok
alatti transzfereket magyar asszisztenciával. Az ár nem tartalmazza:
a repülőtéri illetéket (kb. 99 000 Ft/fő), a helyszínen kötelezően fizetendő
helyi idegenforgalmi adót, az útlemondási biztosítást, a belépőjegyeket és
a fakultatív programlehetőségeket.
Ft/fő

ápr. 12-16.

Kétágyas szoba

199 900

vista.hu/emiratusok-oazisai-dubai-es-abu-dhabi

FAKULTATÍV PROGRAMLEHETŐSÉGEK/BELÉPŐK
Ferrari World Park belépő
Louvre Múzeum belépő:
Fakultatív sivatagi szafari büfévacsorával
Burj Khalifa belépőjegy (124. és 125. emelet)

CSAPATJÁTÉKOSOKNAK
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27 000 Ft/fő
7 200 Ft/fő
19 800 Ft/fő
19 800 Ft/fő
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NYUGAT-MEDITERRÁN
Csoportos hajóút az őszi szünetben

MSC SEAVIEW - MSC CRUISES | OKT. 25. | 9 NAP • 8 ÉJ

NYUGAT-MEDITERRÁN CSOPORTOS
HAJÓÚT AZ ŐSZI SZÜNETBEN
AZ MSC SEAVIEW FEDÉLZETÉN
Repülővel és magyar idegenvezetéssel

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

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

okt 25.-nov. 2.

Belső Bella kabinban

329 900 Ft/fő

Belső Fantastica kabinban

349 900 Ft/fő

Külső Fantastica kabinban

415 900 Ft/fő

Balkonos Bella kabinban

429 900 Ft/fő

Balkonos Fantastica kabinban

465 900 Ft/fő

felnőtt pótágyon (csak balkonos kabinban)

254 900 Ft/fő

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

199 900 Ft/fő

Az ár tartalmazza: a repülőjegyet Budapest – Barcelona – Budapest útvonalon, közvetlen menetrendszerinti járatokkal, a magyar nyelvű idegenvezetést a teljes út során, 1 éjszaka szállást Barcelonában, 3* hotelben,
reggelivel, a 7 éjszakás hajóutat kétágyas kabinban, a hajón teljes ellátást
(reggeli, ebéd, vacsora, snack és korlátozott italfogyasztás), a hajón található szórakoztató-, és sportlétesítmények nagy részének használatát, a félnapos Barcelona városnézést, valamint a szükséges kikötői és reptéri
transzfereket. Az ár nem tartalmazza: a repülőtéri és kikötői illetéket (kb.
85 000 Ft/fő), a kötelező borravalót a hajóút végén (10 euró/fő/éj), a fakultatív parti kirándulásokat magyar nyelvű idegenvezetővel, a személyes kiadásokat, a kötelező útlemondási biztosítást (1,5%), az utazási biztosítást.
A csoport min. 20 fő, a magyar nyelvű fakultatív programok min. 10 fő jelentkezése esetén indulnak.
vista.hu/nyugat-mediterran-hajout-oszi-szunet
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készíteni, és ki az, aki nem imádja a friss
bazsalikom, a fenyőmag, az eredeti olasz
parmezán és olívaolaj kombinációjából
készülő szószt?! És azt hiszem megint a
kedvenc témámnál, az ételeknél leragadtam, pedig maga a város is sok szépséggel
hívogat. Csak, hogy fokozzuk az olasz életérzést, a következő megállóból egy busz a
mesés toszkán tájakat átszelve egyenesen
az élő történelembe visz bennünket, méghozzá Firenzébe. De nem kell aggódni Itália
szerelmeseinek, mert itt nem ér véget a
csoda, hiszen másnap reggel már Rómában
ébredhetünk, és az egész napot ennek a
városnak a felfedezésével tölthetjük, mivel
csak este 7-re kell újra a hajón lenni.

MI TÖRTÉNIK

EGY HAJÓÚTON?

Az útvonaltól függően általában a reggeli órákban
köt ki a hajó, ahol a biztonsági kiléptetés után
vagy szabadon lehet mászkálni a városban, vagy
indulnak a szervezett programok.

D

e lássuk a napirendet egy konkrét őszi úton keresztül, ami
Barcelonából indul az MSC
Seaview fedélzetén, amely az olasz hajótársaság egyik legújabb és legnagyobb
hajója. A beszállítás mindig délután kezdődik meg, így a délelőttöt Barcelona
nevezetességeivel lehet kezdeni.

szerző: Bernáth Melinda - Smarta blog

Az építészeti csodákon túl a piac az, ami
szerintem egy kihagyhatatlan látványosság, mert imádom megkóstolni az egzotikus gyümölcsöket és csodálni a frissen
fogott tengeri herkentyűket. Miután megismerkedtünk egy kicsit Barcelonával,
gyorsan búcsút is intünk neki, és irány a
kikötő, ahol egy hasonló beszállítási procedúrán esünk túl, mint amilyen a reptéri bejutás és feljutás a gépre, viszont a
csomagjainkkal nem kell bajlódni, mert
azokat a hordár felhozza a kabinunkba.

Elköszönve a csizmától, a következő reggel már Franciaország
talán egyik legismertebb kikötőjében, Cannes-ban ér bennünket, ahonnan akár átruccanhatunk Monaco-ba elkaszinózhatjuk a megmaradt pénzünket, vagy beleszippanthatunk a francia
parfümök világába. A végére egy kis levezetésként másnap
szieszta időben érkezünk Mallorca-ra, ahol ha jó idő van süttethetjük magunkat a tengerparton, vagy felfedezhetjük a fővárost, majd miután megszólal a hajókürt megkezdjük az utolsó
esténket a hajón, hiszen másnap ismét Barcelonában ébredünk,
ahonnan egy kis városnézés, egy erős kávé és egy édesen csábító churros után repülővel indulunk is haza. Tud valaki ennél
jobb programot az őszi szünetre?

Amikor mindenki a hajón van és megszólal a hajókürt, elindul ez a 20 emeletes luxusszálloda Korzika irányába,
ahol másnap egy korai ebédet követően
leszállunk a hajóról és megismerkedhetünk a sziget fővárosával Ajaccio-val.
Vacsoraidőben újra felhúzzák a horgonyt és irány az első olaszországi kikötő,
Genova. Ide korán érkezik a hajó, ami
azért jó hír, mert fakultatív program keretében meg lehet tanulni autentikus pesto-t
További érdekességekért látogasson el a vistamagazin.hu oldalunkra!
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BALI

DEC. 29. | 13 NAP • 10 ÉJ

TRÓPUSI SZILVESZTER BALI SZIGETÉN
Repülővel és magyar idegenvezetéssel

Izgalmas utazásra invitáljuk Önöket Indonézia gyöngyszemére, Balira, melyet szigettúrákkal fűszerezünk meg. Utunk
először a sziget kulturális, művészetekben gazdag központjába, Ubudba vezet. Itt köszöntjük az újévet, majd részt
veszünk egy izgalmas Közép-Bali túrán, amely során meglátogatjuk a Majomerdőt, valamint a jellegzetes rizsteraszokat
és a különleges kávé- és fűszerültetvényeket is bejárjuk. Ezt
követi a 6 éjszakás tengerparti nyaralás, amelyet Nyugat- és
Dél-Bali kirándulással színesítünk. Meglátogatjuk a csodálatos naplementéjéről híres Tanah Lot Templomot, valamint az
Ízek, imák, szerelmek filmből ismert Padang-Padang strandot
és Uluwatu 80 méter magas sziklaszirtre épült templomát is.

Ft/fő reggelivel

FAKULTATÍV KIRÁNDULÁSOK
Észak-Bali szigettúra

17 000 Ft/fő

Rafting + elefánt szafari

40 000 Ft/fő

Rafting az Ayung folyón

20 000 Ft/fő

6

dec. 29.–jan. 10.

Az ár tartalmazza: a retúr repülőjegyet Budapest - Denpasar
útvonalon, isztambuli átszállással, a szállást 4 éjszakára Ubudban 4*-os szállodában, kétágyas szobában
reggelivel, a szállást 6 éjszakára Benoán 5*-os szállodában, kétágyas szobában reggelivel, az egész napos Közép-Bali szigettúrát, az egész napos
Nyugat- és Dél-Bali szigettúrát, a szükséges transzfereket és belépőket, a
magyar idegenvezetést a teljes utazás alatt. Az ár nem tartalmazza:
a repülőtéri illetéket (kb. 130 000 Ft/fő), a szilveszteri gálavacsorát Ubudban (15 000 Ft/fő), a fakultatív programokat, a borravalókat. Félpanzió: 4 éj
Ubudban 33 900 Ft/fő/4 éj, 6 éj a tengerparton 86 500 Ft/fő/6 éj.
Benoa-ban all inclusive ellátás is igényelhető: 183 900 Ft/fő/6 éj.
Minimum létszám: 20 fő.
Kétágyas szobában

419 900

vista.hu/tropusi-szilveszter-balin

CSAPATJÁTÉKOSOKNAK
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MIÉRT ÉPPEN BALI?
Bali a turistáknak szóló prospektusok szerint maga a nyaralóparadicsom. Pedig, ha elhagyjuk a népszerű Kuta partját, egy teljesen
más világba csöppenünk, ahol alig találkozunk turistával, és ahol a
csodás tengerpartoknál többre vágyók is idilli állapotokat találnak
és egy helyen élvezhetik Délkelet-Ázsia minden előnyét: a lenyűgöző
balinéz kultúrát, a kedves helybéliek vendégszeretetét – viszonylag
alacsony árakon.

A sziget közepén, részben erdős környezetben fekszik Ubud, Bali kulturális központja. Egész más a hangulata, jellege,
mint a part menti nyaraló településeknek. Itt él a legtöbb kézműves, és bizony
a balinézek ügyesen festenek, faragnak,
építkeznek. Jelentős persze a turistáknak kínált ajándéktárgyak, fafaragványok
választéka. Alkudni itt is kötelező. Az árus
által először ajánlott ár felét, harmadát
kell megcélozni. A fafaragványok, batikfestmények túlkínálatától a turista egy idő
után telítődik. A gyomor telítéséhez ajánlatos kicsi, eldugott utcákban lévő kifőzdék közül válogatni. Bátran lehet enni
ott, ahol a helyiek is étkeznek, mert az
ízeken kívül itt igazán hiteles a hangulat, a környezet. A gyomorrontás veszélye jelentéktelen, viszont a chili szószok
adagolásánál ajánlatos mértékletességet
gyakorolni. A kókuszos palacsinta (neve:
dadar gulung) kihagyhatatlan.
Ubud és környékének kiemelkedő jellegzetességei a rizsföldek. A teraszos rizsültetvények élénk zöldjének látványa lenyűgöző.
Érdekesség, hogy Balin évente háromszor
aratnak, a rizsteraszok a növény különböző életciklusaiban, más-más képet

A

szerző: Vista

turisták jellemzően felfedezik és
élvezik azt a harmóniát, kedvességet, jámborságot, kiegyensúlyozottságot, amit a helyiek sugároznak feléjük a
hotelekben, az éttermekben, az utcákon,
a falvakban. A helyiek vallása valójában
a hindu hitvilágnak egy olyan egyedi ága,
amelyet csak itt és a sziget szűk környezetében gyakorolnak. A balinézek komolyan
vett hitélete, napi háromszori imádkozása
a helyi életkép jellegzetes részét képezik.
Ezek önmagukban is turistalátványosságok. Lépten-nyomon láthatók a szentelt
vízzel meghintett és füstölővel, friss virágokkal megtűzdelt áldozati tálkák.
mutatnak. Mindegyik pompás. Az utazó csak leül egy farönkre,
és hosszasan álmélkodik a táj varázslatos szépségén, a szorgos helyi falusiak hétköznapjain, s azon az idilli képen, ahogy a
bivalyok komótosan menetelnek az iszapban. A Balin járók közül
nagyon sokan a legszebb élményként emlékeznek vissza a rizsteraszok nyugalmat árasztó képére. Szuper a Lebegő templom
(Ulun Danu Bratan) a sziget középső részén a hegyekben található
Bratan-tóban, amely egy vulkanikus krátertó. Mindenképpen
látni kell az Anyatemplomot (Pura Besakih), amely Bali legmagasabb vulkánjának lábánál épült, mérnöki tükörszimmetriával.
A hosszú gyalogút a templomhoz, a kapu, a nádtetős oltárok
lenyűgöző rendszert alkotnak. Fotókról elhíresült, a balinézek
számára igen fontos hely a Tanah Lot templom, amelyet érdemes
naplementekor meglátogatni. A sziklaszirtre épült templomot
csak a helyiek látogathatják.
További érdekességekért látogasson el a vistamagazin.hu oldalunkra!
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NEW YORK
Csoportos utazás

NEW YORK
New York hatalmas, tele van látnivalóval, amelyek
sok esetben elég távol vannak egymástól.
Ha rövid időre tudunk ellátogatni a Nagy Almába,
akkor persze logikusabb a jól kiépített, bár elsőre
elég bonyolultnak tűnő földalatti tömegközlekedés.
Azonban, ha rá tudunk szánni egy egész napot arra,
hogy a Central Parktól nekivágjunk déli irányba a
városnak, olyanokat fogunk megtapasztalni,
ami a metrózás során fel sem tűnne.

ÁPR. 30. | 6 NAP • 4 ÉJ

NEW YORK MÁJUS ELEJÉN
Repülővel és magyar idegenvezetéssel

A

Rengeteg New Yorkot látogató turista mondja azt, hogy
Manhattan utcáin járva valahogy a világ közepén érzi magát.
Pláne, ha közel szállunk meg a Times Square-hez, akkor a metropolisz szívében egy-két napon belül egyszerre válunk világpolgárrá és rutinszerűen mászkáló helybélivé. Mivel itthon
az általunk megnézett filmek legalább 80 százaléka amerikai,
így a városnézés során eszméletlen élmény élőben szembesülni a vásznon látott jelenetek tipikus helyszíneit. Ilyen leginkább a Central Park a hídjaival, gyalogos alagútjaival, kocogó
embereivel; a Plaza Hotel bejárata és ha a Joe’s Pizza hálózat
valamelyikét látjuk, akkor rögvest odaképzelhetjük pizzafutár
minőségében Peter Parkert a Pókemberből.
Az ár tartalmazza: a repülőjegyet menetrendszerinti járattal
New Yorkba, a szállást 4 éjre 4*
szállodában, Manhattanben, kétágyas szobában, reggelivel, egy egész napos és egy félnapos gyalogos városnézést, a szükséges repülőtéri transzfereket, és a magyar nyelvű idegenvezetőt. Az ár nem tartalmazza:
a repülőtéri illetéket (kb. 145 000 Ft/fő), az ESTA elektronikus beutazási engedélyt (kb. 8 900,-Ft/fő), és a metrójegyek árát (helyszínen fizetendő, kb.
10-20 USD/fő/program) a városnézések során. Minimum létszám: 20 fő.
ápr. 30-máj. 5.

Kétágyas szobában

289 900

vista.hu/new-york-majus-elejen

FAKULTATÍV BELÉPŐK
Kompjegy a Szabadság szoborhoz
Empire state building
One World Observatory
Broadway show

8

9 400 Ft/fő
11 900 Ft/fő
12 900 Ft/fő
35 000 Ft/fő-től

szerző: Bernáth Melinda - Smarta blog

Ft/fő reggelivel

város sokszínűsége, és az egyes
kerületek összetéveszthetetlen
arca igazán akkor tűnik fel, amikor
gyalog, figyelve a környezetet, egyikből átsétálunk a másikba. Egyszer csak
észrevesszük, hogy minden megváltozott, már nem olyanok az épületetek,
nem olyanok a kirakatok, mint 2 utcával arrébb. Elkezdenek beugrani jelenetek, hogy pont ilyen volt az az utca, ahol
a kedvenc filmünket forgatták, és kicsit
olyan, mintha már jártunk volna ott.

CSAPATJÁTÉKOSOKNAK
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A Central Parkra és a környező Upper
East/West Side felfedezésére én önmagában legalább egy fél napot szánnék. Mi
is a sétánkat az 50. utca és az 5. sugárút kereszteződésében lévő Rockefeller
Centernél indítottuk. A Center aljában
ráadásul van egy speciality kávézó is, ha
a reggelt egy presszóval indítanánk az
amerikai hosszú és híg kávé helyett. Innen
a luxus márkákról is híres 5th Avenue-n
haladva bámészkodhatunk az üzletek
kirakataiban, egészen a 42. utcáig, amely
tele van csodás helyekkel. Ha keletre indulunk, akkor 3 háztömbnyire már fel is tűnik
a Grand Central Terminal, azaz a központi
pályaudvar épülete, amelybe, ha belépünk,
egymás után ugranak be a filmek, amelyek egyes jeleneteit itt forgatták. Ha pedig
nyugatra indulunk a 42. utcán, akkor először a New York Public Library épülete,
majd a Bryant Park mellett haladunk el,
míg végül megérkezünk a Time Square-re.

Ez utóbbit szerintem senkinek sem kell
részletezni, hogy miért is kell látni. Ha
sétánkat a Broadway-en folytatjuk délnek,
akkor körülbelül 20-25 perc múlva megérkezünk az Empire State Building épületéhez, amely fentről jóval izgalmasabb,
mint lentről, hiszen a 86. emeleti kilátójából az egész várost belátjuk. Azonban, ha
szeretnénk feljutni, akkor erre is érdemes
jó pár órát szánni és reggel mihamarabb
érkezni, mert minden nap több ezer ember
szeretne feljutni a csodálatos látvány
miatt, és akár 3-4 órát is várakozni kell.
Innen egy órás sétával elérjük a Houston
streetet, ami már a SOHO-hoz tartozik,
ezzel együtt az város feszessége, a párhuzamos és a merőleges utcák szigorú
láncolata is megtörik, és az irodaházakat és lakóépületeket felváltják a kávézók,
galériák és dizájner ruhaboltok. Ha utunk
során keleti irányba fordulunk, akkor az
East Village vár bennünket számtalan
jobbnál jobb hellyel, ahol érdemes megpihenni és enni valami helyi specialitást.
Ha pedig nyugatra indulunk, akkor a 4-5
emeletes lakóházak aljában meghúzódó
kisebb-nagyobb üzletek és kávézók csábítgatnak pihenésre. 20 perces sétával ebbe az irányba kijutunk a partra, és
a kikötőkhöz, ahonnan megcsodálhatjuk New Jersey felhőkarcolóit is. Innen
már érdemes visszafelé, azaz északnak venni az irányt, és ellenállni a
pénzügyi negyed csábításának, mert
az már tényleg sok lenne a jóból. Ha
a parton indulunk visszafelé, akkor
megnézhetjük, hogy a már nem használt kikötőkből milyen sportpályákat és
pihenő parkokat alakítottak ki. De itt még
nem ér véget az újrahasznosított, használaton kívüli létesítmények sora, hiszen a 12.
utca magasságában elérjük a High Line-t.
Ez nem más, mint egy használaton kívüli
magasvasúti pálya, amiből mára egy
sétáló park lett, rengeteg fával, padokkal,

További érdekességekért látogasson el a vistamagazin.hu oldalunkra!
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és itt-ott feltűnő vasúti sínekkel. A High
Line-on akár vissza tudunk sétálni egészen a 38. utcáig, közben pedig élvezhetjük
Chelsea széles utcáinak a látványát kicsit
felülnézetből. Vagy, ha már megéheztünk,
akkor érdemes egy kicsit megszakítani ezt
a sétát és betérni a Chealsea Marketbe, az
egykori textilgyár épületébe, ahol különleges éttermek és kézműves termékek
várják a betévedőt. Elérve ismét a Time
Square-t érdemes kicsit még itt is időzni,
hiszen teljesen más arcát mutatja a hely,
mint délelőtt, amikor elindultunk a
sétánkra. Üljünk le, és élvezzük a hosszú nap utáni pihenést, és szívjuk magunkba
ennek a csodálatos városnak a
dinamikáját és lüktetését!

CSAPATJÁTÉKOSOKNAK
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SKÓCIA
Csoportos út

ÁPR. 29. | 5 NAP • 4 ÉJ

SKÓCIA DIÓHÉJBAN:
EDINBURGH ÉS A SKÓT-FELFÖLD
Repülővel és magyar idegenvezetéssel

Glasgow | Loch Lomond | Glencoe | Fort William | Loch Ness |
Inverness | Blair | Edinburgh
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 megismeréséhez nem érdemes csak Edinburgh-be látogatni, irány a Skótfelföld, 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 méltán dícsért skót
whisky-t is megkóstolhatják.

Az ár tartalmazza: a repülőjegyet menetrend szerinti járattal,
átszállással, a szállást 4 éjre 4*
szállodákban, kétágyas szobában reggelivel, a magyar nyelvű idegenvezetőt, szükséges transzfereket, a leírásban szereplő városnézéseket.
Az ár nem tartalmazza: a repülőtéri illetéket (kb. 85 900 Ft/fő), a fakultatív félpanziós ellátást (37 900 Ft/fő/4 vacsora), valamint a belépőket.
Minimum létszám: 20 fő.
Ft/fő

ápr. 29.–máj. 3.

Kétágyas szobában

198 900

vista.hu/skocia-diohejban

10

FAKULTATÍV PROGRAMLEHETŐSÉG
Látogatás a Rosslyn kápolnában és a Melrose Apátságban
19 900 Ft/fő
Minimum létszám: 10 fő.

CSAPATJÁTÉKOSOKNAK
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PÁR OK,

AMIÉRT SKÓCIÁT LÁTNI KELL
Rengetegen tudják már Skóciáról, hogy az Egyesült
Királyság második legnagyobb országa, remek a
whisky-jük és szinte érthetetlen helyi dialektusban
beszélnek, de az a legtöbb embert megdöbbenti,
mennyi természeti szépség és látnivaló található
ott. Pedig a népszerű úti cél, Edinburgh mellett
a Skót-felföld is rengeteg izgalmat tartogat az
odalátogatóknak. Hadd mutassunk be pár olyan
okot, ami után nemcsak vágyódni fog Skóciába,
hanem rögtön csomagol és utazik is!

R

ögtön érdemes leszögezni, hogy az egyik legnyomósabb érv a skót főváros Edinburgh. Edinburgh fiatalos,
pezsgő város, virágzó kulturális élettel – ami a gerincét adja a helynek - és évszázados történelmi múlttal. A várba
vezető főutcán (Royal Mile) lépten-nyomon spontán performanszokba botlunk, ami a skót dudától kezdve jazz improvizáción
keresztül az artistákig bármi lehet - bátran merüljünk el a forgatagban! A város történelme mellett építészete is lenyűgöző. Az
Óváros köré fokozatosan épült ki az Újváros az idők folyamán,
így a neogótikus stílustól kezdve a klasszicista (Skót Nemzeti
Galéria) épületeken át, egészen a modernig minden megtalálható
benne. Rengeteg ingyenes szórakozási lehetőség adott a városban, érdemes mindent kipróbálni és a lehető legtöbb helyre ellátogatni, hogy legalább egy erős benyomást kaphassunk a skót
városi életérzésről. Ha megszomjazunk a felfedezésben, fontos
tudni, hogy Edinburgh kézműves sör mennyország is, érdemes
kipróbálni a helyi főzeteket, nem fogjuk megbánni!

Skóciában a Loch Ness-i szörnyet nem lehet kikerülni, így listánkból sem hagyhatjuk ki. Bár a szörny folyamatosan slágertéma,
hol hónapokra történő eltűnésével, majd egy hirtelen észleléssel, azt már talán kevesebben tudják, hogy Loch Ness maga az
ország második legnagyobb tava. Mivel a szörny legendája i.sz.
565 óta kering a köztudatban, ezért akár lehet is benne valami.
A magunk részéről a legjobb hozzáállás a „hiszem, ha látom” - jobb,
ha magunk teszünk pontot ennek az ügynek a végére.
További érdekességekért látogasson el a vistamagazin.hu oldalunkra!

Vista_tel_2019-20_1011.indb 11

A skótoknál nemzeti ügy a whisky, készítéséről külön törvény rendelkezik, amit
az Egyesült Királyság parlamentje szabályoz. Az országot hat whisky termelő
régióra osztották, a whisky-k jellege így
nemcsak regionálisan, hanem whisky-üzemenként is markánsan eltér egymástól. Így lényegében bárhol járunk,
mindenhol találhatunk egy helyi specialitást, egyben lehetővé teszi a végtelen
felfedezést is. Skócia és a whisky vonatkozásában bátran állíthatjuk: „Egy próbát
ez is megér! Vagy többet…”
Talán kevésbé ismert tény, hogy Skócia
a vízi sportok szerelmeseinek-, illetve az
extrém sportolók Mekkája. Nem érdemes
túlragozni, a képek magukért beszélnek.
Gyönyörű vízesések, misztikus barlangok találhatóak szétszórva Skóciában.
Olyanok, amiket, ha nem lépünk ki a komfortzónánkból, akkor sohasem láthatunk.
Viszont ezek a helyek tényleg bakancslistára valók!
szerző: Vista
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THAIFÖLD

Körutazás tengerparti üdüléssel

FEBR. 13. | 14 NAP • 11 ÉJ

KÖRUTAZÁS ÉSZAK-THAIFÖLDTŐL BANGKOKIG,
TENGERPARTI ÜDÜLÉSSEL KRABIN
Repülővel és magyar idegenvezetéssel

Chiang Mai | Chiang Rai | Aranyháromszög | Lampang |
Sukhothai | Phitsanulok | Lopburi | Ayutthaya | Bangkok | Krabi
Tartson velünk egy fantasztikus körutazásra Észak-Thaiföldtől
egészen Bangkokig, melyet egy élménydús tengerparti üdüléssel fűszerezünk meg Krabin! Első állomásunk Thaiföld
művészeti központjaként emlegetett Chiang Mai városa, ahol
a különleges buddhista templomok mellett elefántokat is etethetünk és fürdethetünk. Az út során csónakázni is fogunk a
Mekong-folyón, egyenesen az háromszögig, majd kikötünk
Laoszban, ahol a kígyópálinkát is megkóstolhatjuk. A világ
egyik legszebb temploma Chiang Rai-ban található, természetesen ezt sem fogjuk kihagyni és ugyanúgy Bangkok-ot és
az arany Buddha szobrot sem. Mindenkinek jár egy kis pihenés, amit itt ráadásul gyönyörű környezetben tehet meg. Krabi
strandjairól különösen szép napfelkeltéket és naplementéket lehet megcsodálni, így biztosan maradandó élményekben
lehet részünk a többi kiemelkedő program mellett is.

KRABI,

A DZSUNGELBE BURKOLT
EGZOTIKUS VAD VILÁG
Pihenés, relaxálás, totális ellazulás csodás, meleg
környezetben, a türkizkék víz és a fehér homok
társaságában. Talán senki nem mondta még
ezen a világon, hogy nem vágyik erre. Thaiföld
déli tartományában, Krabiban ön is megtalálja
számításait, ha igazi lazításra vágyik. Persze itt
is akad bőven program, ha megunná a sziesztát.
Mutatjuk, mit tegyen, ha mehetnéke támad!

K

rabi a természeti értékek széles
választékát kínálja: dzsungelbe
burkolt belső tér, mészkősziklák, barlangok, vízesések és egzotikus
vadvilág. A legnépszerűbb szabadidős
programok pedig, amit a nyaralás alatt
ki lehet maxolni: az island-hopping, a
sznorkelezés, a sziklamászás, a tengeri kajakozás, a dzsungel trekking és a
búvárkodás. Krabinak még saját repülőtere is van és méltán válik egyre népszerűbb idegenforgalmi célponttá, de
ennek ellenére a fő látnivalói még mindig
viszonylag érintetlenek és természetes
báját is sikerült megőriznie.

Az ár tartalmazza: a repülőjegyet
Budapestről átszállással Chiang
Mai-ba és Phuketről átszállással
Budapestre a Qatar Airways járatain magyar nyelvű idegenvezetéssel, a
repülőjegyet Bangkok-Krabi útvonalon, a szállást 11 éjszakára 4*-os hotelek
kétágyas szobáiban, a 11 reggelit és 5 vacsorát, a programokat magyar
nyelvű idegenvezetéssel és belépőkkel, a Krabin töltött üdülés során magyar nyelű asszisztenciát. Az ár nem tartalmazza: a repülőtéri illetékeket
(kb. 139 900 Ft/fő), a magyar nyelvű fakultatív programokat, a borravalót
és a személyes kiadásokat. Minimum létszám: 16 fő.
Ft/fő

febr. 13-26.

Részvételi díj

479 900

FAKULTATÍV PROGRAMOK magyar idegenvezetéssel
Phi Phi szigetek hajókirándulás: ár
James Bond szikla hajókirándulás kajakozással
Apsara folkór bemutató vacsorával:

12

22 900 Ft/fő
22 900 Ft/fő
8 900 Ft/fő

szerző: Sziráki Ariella

vista.hu/korutazas-eszak-thaifoldtol-bangkokig

Krabi legszebb és legnépszerűbb
strandja a Railay Beach, melyen nincsenek, csak gyalogos utak. Sem autó,
sem busz nem rondíthat bele az összképbe, és a strandot is csak hajóval lehet
megközelíteni. Ez aztán az igazi magával ragadó, makulátlan, nyugodt világ!
Minden lenyűgöző látnivaló sétatávolságra van, abszolút át lehet adni magunkat a természet hívó szavának!

CSAPATJÁTÉKOSOKNAK
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Krabi partvidékén ékeskedik egy ámulatba ejtő sziget, a Koh Hong, ahol érdemes eltölteni akár csak egy napot is a szűz
homokban. Az igazság az, hogy éjszakára nem is lehet maradni, csak a nappali tartózkodás megengedett a Than Bok
Khorani Nemzeti Park részeként nyilvántartott szigeten. Hasonlóan mesés sziget
Koh Poda, mely csupán csak 1 km átmérőjű, de valami eszméletlen fehér a homok
és bámulatos a pálmafákkal és a fenyőfákkal tarkított mivolta! Meglepő, de nem
olyan zsúfolt, így még a sznorkelezés és a
kajakozás szempontjából is halmozhatjuk
az élvezeteket.

Ha valami egyedülállót szeretnénk látni,
akkor mindenképpen látogassunk el
az Emerald Pool-hoz. Krabi a kiemelkedő természeti szépségű területekről
híres, de ez a hely sokat felülmúl közülük.
A Thung Teao Erdei Természeti Parkban,
egy szokatlan, gazdag biodiverzitású
alföldi erdőben, természetvédelmi területen egy kristálytiszta tavat találunk, ami
annyira szép, hogy szinte úgy érezzük,
nem is a Földön járunk. Kiváló helyszín
a ritka állatok és növényfajok felfedezésére, beleértve a Pitta Gurney madarat,
amelyet egyszer már kihaltnak tekintettek. Az erdő buja, az égboltig terjedő, régi

fák, szokatlan erdei lények és mészkőlábak - amelyek a káprázatos smaragd
medencére nyílnak - lenyűgöző látványt
nyújtanak.
Ha
Thaiföldre
utazunk,
érdemes
Bangkokban, a thai fővárosban is eltölteni néhány napot. Az izgalmassága,
lüktetése, a grandiózus jellege és az energiái annyira feltöltenek, hogy tökéletes
élményt ad a tengerparti lazulás előtt.
Tehát lesz mit kipihenni! A piacok hangulata, az elképesztően szép templomok, a kézműves műhelyekkel, a régies
boltokkal teli negyedek, na és persze a
tuktukozás mind felejthetetlen lesz, ezt
garantáljuk!

További érdekességekért látogasson el a vistamagazin.hu oldalunkra!
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THAIFÖLD –
KAMBODZSA
Körutazás, üdüléssel Phuketen

PHUKET,

FEBR. 13. | 14 NAP • 11 ÉJ

THAIFÖLD-KAMBODZSA KÖRUTAZÁS,
ÜDÜLÉSSEL PHUKETEN
Repülővel és magyar idegenvezetéssel

Chiang Mai | Chiang Rai | Aranyháromszög | Lampang |
Sukhothai | Phitsanulok | Lopburi | Ayutthaya | Tonle Sap
cölöpökre épült vízifalu | Siem Reap | Angkor templomváros |
Phuket
Utazza velünk körbe Thaiföldet és Kambodzsát, majd pihenjen Phuket szigetén! Chiang Mai városának felfedezése és az
elefánt táborban, valamint az Orchidea és Pillangó farmon
tett látogatásunk után elutazunk Chiang Rai-ba is, ahol láthatjuk a világ egyik legszebb templomát, a Wat Rong Khun-t.
Csónakázunk a híres Mekong-folyón, majd ellátogatunk a
gyógyító Buddhához is. A 8. napon elindulunk Kambodzsába,
hogy fokozzuk a hangulatot és az élvezeteket. Itt természetesen megnézzük Angkor ősi templomait és a cölöpökre épült
vízifalut a Tonle Sap tavon. A kirándulás kellemes fáradalmait
Phuketen fogjuk kipihenni, tengerparti milliőben.

AZ ÖRÖK KLASSZIKUS
A nyárnak vége - legalábbis itthon. Ilyenkor
talán még jobban vágyunk arra, hogy a forró nap
melegítse bőrünket, hogy a talpunkat belefúrjuk
a finoman puha, fehér homokba, hogy pálmafák
bólintsanak vissza a távolból és hogy a tenger
csillogása kápráztassa szemünket. Phuketen,
Thaiföld legnagyobb szigetén ezt mind
megtalálja. Mondjuk, miért érdemes még itt
töltenie téli nyaralását!

P

huket önmagában is iszonyatosan érdekes és gyönyörű, de
számtalan csodás hely érhető el
innen, akár egy motorcsónakos túra
keretein belül. Azonban ne szaladjunk ennyire előre, maradjunk ezen a
lenyűgöző szigeten, hiszen a temérdek
mesés és változatos jellegű strand gondoskodik arról, hogy ne akarjunk innen
egyhamar távozni.

Az ár tartalmazza: a repülőjegyet Budapestről átszállással Chiang
Mai-ba
és
Phuketről
át szállással Budapestre a Qatar Airways járatain magyar nyelvű idegenvezetéssel, a repülőjegyet Bangkok-Siem Reap-Phuket útvonalon, a szállást 11 éjszakára 4*-os hotelek kétágyas szobáiban, a 11 reggelit és 5
vacsorát, a programokat magyar nyelvű idegenvezetéssel és belépőkkel,
a Phuketen töltött üdülés során magyar nyelű asszisztenciát. Az ár nem
tartalmazza: a repülőtéri illetékeket (kb. 149 900 Ft/fő), a vízumot Kambodzsába (kb. 35 USD/fő), a fakultatív programokat, a borravalót és a személyes kiadásokat. Minimum létszám: 16 fő.
Ft/fő

febr. 13-26.

Részvételi díj

514 900

FAKULTATÍV KIRÁNDULÁSOK angol nyelvű idegenvezetéssel
Phi Phi és Bamboo sziget hajóval
28 900 Ft/fő
Hajókirándulás a James Bond sziklához kajakozással
24 900 Ft/fő
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szerző: Sziráki Ariella

vista.hu/thaifold-kambodzsa-korutazas-phuket-udules

Phuketen tényleg túlzás nélkül állíthatjuk, hogy bárki megtalálja a számításait
és a számára tökéletes strandot, a több
mint harminc közül. Patong Beach a
sziget nyugati részén várja a fürdeni és
a bulizni vágyókat egyaránt. Az éjszakai
élet itt pezseg csak igazán, pontosabban
a Bangla Road-on, ami éjjel egy egészen
más arcát mutatja, mint nappal. Az utat
lezárják a járműforgalom számára, így a
partizók teljes fennhatósága alá kerül és
neonfényben úszó, zenés fesztivállá változik. Hangos zene, olcsó sör, a vendégek
kegyeiért küzdő klubok, go-go bárok és
utcai előadások teszik felejthetetlenné az
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éjszakát. Aki picit nyugisabb esti programra vágyik, annak ott a Kamala Beach
felé tartó tengerparti út, melyen sétálva
a naplemente lenyűgöz és a partról jövő
zajok is eltompulnak, nem rontva el a
romantikus élményt.
Bangtao Beach Phuket második leghosszabb strandja, melyre igazán illik
a kontrasztos jelző. A déli parton leginkább középkategóriás hotelek és
halászfalvak vannak, míg a központi
területet a Laguna Complex foglalja
el, mely a lagúnák közé telepített luxus
üdülőhelyek csoportja. A Bangtao
partja meglehetősen csendes és nyugodt, így ide a partiarcoknak leginkább
afterezésre érdemes érkezni.

Phuketen ajánlatos a strandoktól beljebb is merészkedni, hiszen a történelmileg gazdag Óvárosnak olyan ragyogó
személyisége és kisugárzása van, ami
teljesen magával ragadja az embert.
Szentélyek, templomok, díszes és gyönyörűen megőrzött üzletek, furcsa
kis kávézók, apró nyomdák, rögtönzött magán és nyilvános múzeumok,
sőt egy mini ex-piros lámpás negyed
is tesz arról, hogy lenyűgözzön minket.
A városlátogatást érdemes még kora
reggel, vagy este a kevésbé meleg órákban megejteni, hogy véletlenül se ájuljunk el valamelyik templom előtt.
Ha igazán különleges és életre szóló
élményre vágyik, ne hagyja ki az Elefánt

Szentélyeket! Itt különösen ügyelnek az
állatok jólétére, hogy minimális zavart
és ártalmat okozzanak nekik és természetesen etikusan bánnak ezekkel a
fenséges lényekkel. Ezek a parkok sok
elefántot mentettek meg és vonultattak
vissza az elefánt-trekking ipartól. Ha
önnek is bakancslistás élmény testközelből találkozni a kis ormányosokkal, a
legjobb helyen jár!
Szinte kötelező látnivaló a Nagy Buddha
szobor, mely Phuket déli részén található, egy 400 méter magas hegyen.
A gyönyörű szobor a legtöbb helyen
lentről is látható és persze a Buddha
lábánál is páratlan a kilátás. Lehet
látni Phuket városát, Kata Beach-et,
Chalongot és egész Dél-Phuketet a tenger ölelésében. A kulturális élmények
fokozására ott vannak még a chalongi
templomok, ahol életnagyságú viaszpapok és máig üzemben lévő hamvasztó
épületek várnak, valamint papucsok az
ajtók előtt, hiszen cipővel tilos belépni.

További érdekességekért látogasson el a vistamagazin.hu oldalunkra!
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THAIFÖLD

Csoportos út tengerparti üdüléssel

FEBR. 13. | 14 NAP • 11 ÉJ

CHIANG MAI VÁROSNÉZÉS
ÉS KRABI ÜDÜLÉS
Repülővel és magyar idegenvezetéssel

Nyaraljon velünk a káprázatos Krabin, de előtte fűszerezze
meg üdülését egy tartalmas Chiang Mai városnézéssel!
Érkezés után teszünk egy sétát a Thaiföld művészti központjaként emlegetett városfallal körülvett központban, melynek
során megtekintjük a 14. századi Wat Chedi Luang és a Wat
Phra Singh buddhista templomokat is. Vacsorázunk majd egy
elegáns folyóparti étteremben, ahol utánozhatatlan kulináris
élményben lesz részünk. Ellátogatunk az elefánt táborba, az
Orchidea és Pillangó farmra, majd hegyi törzseket keresünk
fel. A kirándulás fáradalmait a csodálatos Krabin pihenheti ki.

Az ár tartalmazza: a repülőjegyet
Budapestről átszállással Chiang
Részvételi díj
379 900
Mai-ba és Phuketről átszállással
Budapestre a Qatar Airways járatain magyar nyelvű idegenvezetéssel, a
repülőjegyet Chiang Mai-ból Krabira, a szállást 11 éjszakára 4*-os hotelek
kétágyas szobáiban, a 11 reggelit és 2 vacsorát, a programot a 2., 3., 4. napon magyar nyelvű idegenvezetéssel és belépőkkel, a Krabin töltött üdülés során magyar nyelű asszisztenciát. Krabi üdülés során választható
hotelek: Deevana Plaza Krabi 4*/Deluxe szoba, Pakasai Resort 4*/Superior Grand szoba, vagy 24 500 Ft/fő felárral: Krabi La Playa Resort 4*/ Superior szoba. Az ár nem tartalmazza: a repülőtéri illetékeket (kb.
139 900 Ft/fő), a magyar nyelvű fakultatív programokat, a borravalót és a
személyes kiadásokat. Minimum létszám: 10 fő.
Ft/fő

febr. 13-26.

vista.hu/chiang-mai-varosnezes-es-krabi-udules

FAKULTATÍV KIRÁNDULÁSOK magyar nyelvű idegenvezetéssel
Phi Phi szigetek hajókirándulás
James Bond szikla hajókirándulás kajakozással

22 900 Ft/fő
22 900 Ft/fő

Minimum létszám: 12 fő.
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TÁVOL-KELETI HAJÓÚT
Csoportos hajóút

QUANTUM OF THE SEAS – ROYAL CARIBBEAN INTERNATIONAL
FEBR.13. | 13 NAP • 10 ÉJ

TÁVOL-KELETI HAJÓÚT,
SZINGAPÚRTÓL HONGKONGIG
Repülővel és magyar idegenvezetéssel

Budapest - Szingapúr (1 éj) | tengeren | Bangkok (Laem Chabang) |
tengeren | Ho Chi Minh (Phu My) | Nha Trang | Hue (Chan May) |
tengeren (2 nap) | Hongkong - Budapest (érkezés másnap)
A hajóra szállás előtt felfedezheti Ázsia egyik gyöngyszemét,
a kultúrák olvasztótégelyének is nevezett Szingapúrt - mely
egyben modern és tradicionális-, majd a 9 éjszakás luxushajóút alkalmával megismerheti Bangkok, Ho Chi Minh és
Hongkong hatalmas metropoliszait felhőkarcolóikkal, pezsgő
nagyvárosi életükkel és gazdag történelmükkel. Továbbá
olyan érdekességeket láthat, mint a 8. századi Cham templom
vagy Hue tradicionális és misztikus hangulatot ötvöző épületei. A tengeren töltött napok alatt pihenhet és évezheti a Royal
Caribbean Quantum osztályába tartozó luxus tengerjárójának szolgáltatásait és olyan páratlan szórakozási lehetőségeit,
mint a 360 fokos panorámát kínáló, 90 méterrel az óceán fölé
emelkedő üvegkabin, a szabadesés szimulátor, a dodzsem, a
korcsolyázás, a színvonalas show műsorok, bárok élőzenével.
Hagyja hátra a szürke hétköznapokat és vegyen részt egy fergeteges Távol-keleti utazáson!
Az ár tartalmazza: a repülőjegyet Budapest – Szingapúr, Hongkong –
Budapest útvonalon átszállással, a magyar nyelvű idegenvezetést a teljes
utazás során, a szállást 1 éjre Szingapúrban 4*-os szállodában, kétágyas
szobában, reggelivel, a félnapos Szingapúr és az egész napos Hongkong
városnézést, a 9 éjszakás hajóutat kétágyas kabinban, teljes ellátással, a
hajón található szórakoztató-, és sportlétesítmények zömének használatát, a repülőtéri és kikötői transzfereket. Az ár nem tartalmazza: a repülőtéri és kikötői illetéket: kb. 199 900 Ft/fő, a vízumot és a vízumügyintézést
(Vietnam 45 USD), a magyar nyelvű fakultatív kirándulásokat, a kötelező
borravalót a hajóúton: 41 900 Ft/fő, a javasolt borravalót a kirándulásokon és transzfereken (kb. 5 USD/nap/fő), a személyes kiadásokat és a
hajó feláras szolgáltatásait, az útlemondási biztosítást (1,5%). A csoport
min. 18 fő jelentkezése esetén indul.
vista.hu/tavol-keleti-hajout

Ft/fő

febr. 13–25.

Belső kabinban, virtuális balkonnal
Külső kabinban

512 900 Ft/fő

Balkonos kabinban

559 900 Ft/fő

FAKULTATÍV PROGRAMOK magyar idegenvezetéssel
Bangkok városnézés
Saigon városnézés
Nha Trang városnézés strandolással
Hue városnézés

39 900 Ft/fő
34 900 Ft/fő
38 900 Ft/fő
36 900 Ft/fő

Minimum létszám: 12 fő.
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NYUGAT-KARIBI HAJÓÚT
Csoportos hajóút

OASIS OF THE SEAS – ROYAL CARIBBEAN INTERNATIONAL
FEBR. 21. | 11 NAP • 9 ÉJ

NYUGAT-KARIBI HAJÓÚT
Repülővel és magyar idegenvezetéssel

Budapest - Miami (2 éj) | tengeren | Labadee, Haiti | Falmouth,
Jamaica | tengeren | Cozumel | tengeren | Miami - Budapest
(érkezés másnap)
Egy varázslatos karibi hajóútra invitáljuk Önt, melynek keretében magyar idegenvezető kíséretében fedezheti fel a Karibtérség mesés szigeteit, a Royal Caribbean egyik legnagyobb
hajójának, az Oasis of the Seas fedélzetén. Sétáljon a hajó
belső, szabadtéri parkjában, amely buja növényzetével, hangulatos sétányaival, bárjaival és éttermeivel, koncertekkel
várja Önt! Próbálja ki a szörfszimulátort, az aquapark csúszdáit és száguldjon a hajó egyik végéből a másikba a magasban kifeszített drótkötélpályán! Hagyja maga mögött a borús,
téli napokat és élvezze a napsütést Miami Beach-en, vagy
éppen Jamaicában!

Ft/fő

FAKULTATÍV PROGRAMOK magyar idegenvezetéssel
Miami városnézés
Haiti látnivalói és strandolás
Dunn-folyó és Ocho Rios
Maja romok és strandlás Cozumelen

36 900 Ft/fő
24 900 Ft/fő
24 900 Ft/fő
29 900 Ft/fő

(a belépő külön fizetendő: 12 USD/fő)

Everglades Nemzeti Park hajókázás és aligátor show
14 900 Ft/fő
Minimum létszám: 12 fő.
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febr. 21.-márc. 2.

Belső kabinban

492 900 Ft/fő

Külső kabinban

529 900 Ft/fő

Balkonos kabinban

579 900 Ft/fő

Az ár tartalmazza: a repülőjegyet Budapest – Miami – Budapest útvonalon átszállással, a magyar nyelvű idegenvezetést az út során, a szállást 2
éjre Miami Beachen, kétágyas szobában reggelivel, a 7 éjszakás hajóutat
kétágyas kabinban teljes ellátással, a hajón található szórakoztató-, és
sportlétesítmények zömének használatát, a repülőtéri és kikötői transzfereket. Az ár nem tartalmazza: a repülőtéri és kikötői illetéket: kb. 199
900 Ft/fő, az ESTA beutazási engedélyt (8 900 Ft/fő) vagy vízumot és a
vízumügyintézést, a magyar nyelvű fakultatív kirándulásokat, a kötelező
borravalót a hajóúton: 32 900 Ft/fő, a javasolt borravalót a kirándulásokon és transzfereken (kb. 5 USD/nap/fő), a személyes kiadásokat és a
hajó feláras szolgáltatásait, az útlemondási biztosítást (1,5%). A csoport
min. 20 fő jelentkezése esetén indul.
vista.hu/nyugat-karibi-hajout
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ISZTAMBUL

DEC. 30. | 4 NAP • 3 ÉJ

ISZTAMBUL SZILVESZTER
Repülővel és magyar idegenvezetéssel

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

FAKULTATÍV KIRÁNDULÁSOK
Dervish tánc és zenés est
10 500 Ft/fő
Aranyszarv-öböl kirándulás ebéddel
19 900 Ft/fő
Szilveszteri gálavacsora italfogyasztással, show műsorral
36 900 Ft/fő
Minimum létszám a kirándulásokon: 12 fő.

Az ár tartalmazza: a repülőjegyet közvetlen menetrend szeKétágyas szobában
116 900 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. 46 000 Ft/fő), a belépőket, a fakultatív vacsorát (13 500 Ft/fő) és a fakultatív kirándulásokat, a borravalót. Minimum létszám: 20 fő.
Ft/fő reggelivel

dec. 30.–jan 2.

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

CSAPATJÁTÉKOSOKNAK
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IZRAELTŐL GÖRÖGORSZÁGIG
All Inclusive hajóút

CELESTYAL CRYSTAL – CELESTYAL CRUISES
MÁRC. 27. | 9 NAP • 8 ÉJ

IZRAELTŐL GÖRÖGORSZÁGIG,
3 KONTINENSEN ÁT
Repülővel, magyar idegenvezetéssel, és 3 kirándulással

Budapest – Athén (1 éj) | Piraeus | tengeren | Alexandria, Port Said |
Asdód | Limassol | Rodosz | Kusadasi | Piraeus/Athén - Budapest

A 3 kontinenst (Európa, Ázsia, Afrika) érintő hajóút életre szóló
élményeket tartogat mindazok számára, akik kedvelik a régészeti kincseket, érdeklődnek a vallás és kultúra iránt, hiszen
olyan helyekre látogathatnak el, mint az egyiptomi piramisok, Jézus születésének helyszíne Betlehemben, valamint
Aphrodité sziklája, mindeközben élvezhetik az All Inclusive
hajóút nyújtotta kényelmet a Celestyal Crystal fedélzetén,
színvonalas szórakoztató programokkal, tradicionális görög
és nemzetközi ételekkel, korlátlan italfogyasztással. Az alapár
már tartalmaz három parti kirándulást magyar nyelvű idegenvezetéssel, melyek során megcsodálhatják a Gízai piramisokat, majd Artemisz templomának és a köré épült ősi városnak
romjait Epheszoszban és a Rodosz szívében található Lindoszi
Akropoliszt. Élje át a három kontinens ellenállhatatlan varázsát Ft/fő
és merüljön el a kultúra, a vallás és az építészet szépségeiben!

márc. 27.-ápr. 4.

Belső kabinban

FAKULTATÍV PROGRAMOK magyar idegenvezetéssel
Jeruzsálem és Betlehem – barangolás a Szent Földön
42 900 Ft/fő
Paphos világörökségi kincsei
27 500 Ft/fő
Athén városnézés
22 500 Ft/fő
Minimum létszám: 12 fő.
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399 900 Ft/fő

Külső kabinban (kis kerek ablakkal)

423 900 Ft/fő

Külső kabin (nagy négyzet formájú ablakkal)

434 900 Ft/fő

Balkonos kabinban

595 900 Ft/fő

Az ár tartalmazza: a repülőjegyet Budapest – Athén – Budapest útvonalon
átszállással, a magyar nyelvű idegenvezetést a teljes utazás során, a szállást 1 éjre Athénban 4*-os szállodában, kétágyas szobában reggelivel, a 7 éjszakás hajóutat kétágyas kabinban All Inclusive ellátással, 3 kirándulást
(Gízai piramisok/Egyiptom, Lindoszi Akropolisz/Rodosz, Artemisz temploma/ Kusadasi), a hajón található szórakoztató-, és sportlétesítmények zömének használatát, a repülőtéri és kikötői transzfereket. Az ár nem
tartalmazza: a repülőtéri és kikötői illetéket, illetve a kötelező borravalót a
hajón : kb. 149 900 Ft/fő, a magyar nyelvű fakultatív kirándulásokat, a javasolt borravalót a kirándulásokon és transzfereken (kb. 5 USD/nap/fő), a
személyes kiadásokat, a hajó feláras szolgáltatásait, az útlemondási biztosítást (1,5%). A csoport min. 18 fő jelentkezése esetén indul.
vista.hu/izraeltol-gorogorszagig-3-kontinensen-at
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OMÁN

Csoportos körutazás, tengerparti pihenéssel

9 NAP • 7 ÉJ

KÖRUTAZÁS OMÁNBAN, SALALAH-I
PIHENÉSSEL
Budapest – Muscat | Nizwa | Bahla | Birkhat Al Mauz | Jabal
Akdhar | Wadi Bani Khalid | Wahiba sivatag | Salalah – Budapest

Egzotikus kalandok a tömjén földjén: irány Omán! Mesebeli
sivatagok, egyedi szépségű természeti kincsek, mágikus
helyszínek, élő tradíciók és 7000 év történelem – ma már
kevés olyan pontja van a nagyvilágnak, amely még igazán
felfedezésre vár, de a vendégszerető Ománi Szultánság épp
ilyen. Omán területének 80%-át homok borítja, a maradék
egyötöde azonban lenyűgöző változatosságú képet mutat.
A romantikus sivatagi dűnék mellett a több ezer méter
magasba nyúló hegyvonulatok, a hűsítő vizű medencékkel
teli völgyjáratok, a zöld oázisok és a csodálatos tengerparti FANAR BEACH RESORT *****
fövenyek számtalan helyszínt kínálnak túrázáshoz és pihenéshez egyaránt, miközben lépten-nyomon élő hagyomá- A 422 szobás, több épületből álló luxusszálloda a repülőtértől
35 kilométerre, a festői Indiai-óceán partján helyezkedik el a
nyokkal és kulturális kincsekkel is találkozhatunk.
többhektáros Hawanah-Salalah komplexumon belül, melyet
jan. 4-12., jan. 11-19. egy hatalmas lagúnarendszer színesít. A modern szálloda
nov. 9-17.,
jan. 18-26.
Ft/fő
nov. 16-24.,
dec. 21-29.,
jan. 25-febr. 2. közvetlenül a széles 1,7 km hosszú fehérhomokos, pálmafákkal
all inclusive
dec. 14-22.
nov. 23.-dec. 1.,
dec. 28.- febr. 8-16., febr. 15-23. tarkított tengerparton található, a jachtkikötő (Marina) szomellátással
nov. 30-dec. 8.,
jan. 5.
febr. 22-márc. 1.
dec. 7-15.
febr. 29-márc. 8. szédságában. A szálloda területén és a tengerparton elhelyemárc. 7-15. zett napernyők és napágyak ingyenesen vehetők igénybe.
2 ágyas
deluxe
szoba

434 000 469 000

499 000

434 000

3. fő
pótágyon
gyermek
(2-12)

229 000 269 000

299 000

229 000

Az ár tartalmazza: a repülőjegyet a Qatar Airways menetrendszerinti járatával Budapestről, dohai átszállással, Budapest-Doha-Salalah-Doha-Budapest útvonalon, 7 éjszaka szállást deluxe szobában a Fanar Beach Resort
Hotelben all inclusive ellátással, repülőtéri transzfert minibusszal, busszal
vagy autóval a létszámtól függően és helyi asszisztenciát.
Az ár nem tartalmazza: a repülőtéri illetéket kb. 95 000 Ft/fő (változhat), foglalási díjat 1500 Ft/fő, idegenforgalmi adót, kötelező karácsonyi
valamint szilveszteri vacsora felárat, vízumdíjat 20 000 Ft/fő, sztornó
biztosítás (1,5%) köthető kötelező karácsonyi vacsora 49 000 Ft/fő, kötelező szilveszteri vacsora 89 000 Ft/fő, amely az ital fogyasztások költségét nem tartalmazza. Gyermek kedvezmény a kötelező vacsora felárakra
2-6 éves korig 50%.
vista.hu/korutazas-omanban-salalah
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INDONÉZIA
Csoportos utazás

JAN. 12. | 16 NAP • 13 ÉJ

INDONÉZIAI KALANDOK
Jáva | Bali | Celebesz | Komodo
A rutinos, világlátott utazók szerint, ha valaki csak Balira utazik
az országban, soha nem ismeri meg Indonézia szépségeit.
A programunkon az Indonéz-szigetvilág legszebbjeit látogatjuk meg. Az érdekesebbnél érdekesebb kulturális emlékek, épített örökségek mellett, Indonézia hihetetlen gazdag növény
és állatvilággal rendelkezik. Ezek közül a legkülönlegesebb a
világ legnagyobb hüllője: a komodói varánusz, amelyet szintén
meg fogunk nézni természetes élőhelyén. Az indonéz ételek
messze földön híresek és isteniek, árban pedig sok esetben a
thai árak alatt vannak. Rengeteg hal, zöldségféle és gyümölcs
található az étlapokon, melyek közül nagyon sokat bátran
válogathatunk és fogyaszthatunk. Élje át velünk!

Ft/fő félpanzióval

jan 12–27.

Kétágyas szobákban

615 000 Ft/fő

Egyágyas felár

163 000 Ft/fő

Az ár tartalmazza: 13 éjszakai szállást helyi 3-4*-os szállodákban, kétágyas szobákban, félpanziós ellátást (reggeli, ebéd vagy vacsora, italok nélkül), Balin reggelis ellátást, a megadott programokat és a szükséges
belépőket, a helyszíni közlekedést és a magyar nyelvű idegenvezetést.
Az ár nem tartalmazza: a nemzetközi és belföldi repülőjegyek díját illetékkel (kb. 350 000 Ft), a borravalót kb. (70 USD/fő), az útlemondási biztosítást (1,5%) és az egyéb költségeket.
vista.hu/indoneziai-kalandok
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IRÁN

Csoportos utazás

ÁPR. 5. | 9 NAP • 7 ÉJ

A MESÉS PERZSIA - KÖRUTAZÁS IRÁNBAN
Budapest – Shiraz | Persepolis | Yazd | Naein | Isfahan | Kashan |
Teherán – Budapest
Irán az egyik legősibb civilizáció, a Perzsa Birodalom hona.
Ennek nyomai még mindig megtekinthetők Persepolisban és
Pasardaban, ahol a bibliai Kürosz király történetei megelevenednek. Irán egy vendégszerető és nyugodt nép otthona,
szóval aki egyszer megtapasztalja, az sosem felejti el az irániak kedvességét. Iszfahán a középkori Perzsia egyik legszebb
városa, ahol a világ egyik legnagyobb terén az Ezeregyéjszaka
hangulata vegyül a keleti építészet legszebb alkotásaival - nem
csoda, hogy az UNESCO Világörökség része. Természetesen
útba ejtjük utazásunk során úgy, mint Teheránt, mely bepillantást enged a modern Közel-Kelet legfontosabb eseményeinek helyszíneibe. A Golesztán palotától a Történeti Múzeumig
semmi nem olyan lenyűgöző, mint ez az óriási, nyüzsgő, keleti
pompájában is rendezett metropolisz. Tartson velünk!

Ft/fő félpanzióval

ápr. 5–13.

Kétágyas szobákban

325 000 Ft/fő

Egyágyas felár

65 000 Ft/fő

Az ár tartalmazza: a 7 éjszakai szállást helyi 3-4*-os szállodákban, kétágyas szobákban, a félpanziós ellátást (reggeli és vacsora, italok nélkül), a
megadott programokat, a szükséges transzfereket légkondicionált autóbusszal és a magyar nyelvű idegenvezetést. Az ár nem tartalmazza:
a nemzetközi repülőjegyet és illetékeket (kb. 199 000 Ft), a vízum díjat
(kb. 27 500 Ft), a borravalókat (kb. 45 USD/fő), útlemondási biztosítás
(1,5%) és az egyéb költségeket.
vista.hu/a-meses-perzsia
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SZENTPÉTERVÁR

DEC. 29. | 6 NAP • 5 ÉJ

SZILVESZTER SZENTPÉTERVÁRON
Repülővel és magyar idegenvezetéssel

Ezen a 6 napos orosz szilveszteri program alatt nemcsak
egyedi módon köszönthetik az Újévet, hanem a nagyváros legszebb látnivalóit is megismerhetik. Az utazás alatt megtekintjük Szentpétervár nyüzsgő városközpontját, a lélegzetelállító
pompával jellemezhető Nyevszkij sugárutat, a Szent Izsák
Székesegyházat, a Véren Megváltó templomot, a történelemkönyvekből híres Téli Palotát, a Nyári Kertet, a Felvonulás teret,
az Ermitázst és a Faberge múzeumot is. Köszöntse az Újévet
egy szilveszteri gálavacsorával a Grand Hotel Emeraldban és
tartson velünk erre a különleges téli utazásra!
Az ár tartalmazza: a szállást reggelivel, a transzfereket, a városnézést belépővel a Péter-Pál erődbe,
látogatást a Vodka múzeumban és a magyar nyelvű idegenvezetést.
Az ár nem tartalmazza: a repülőjegyet illetékkel személyenként, 1 db
max. 10 kg, max. 40×30×20 cm kézipoggyászt (kb. 95 000 Ft), a vízumdíjat (19 000 Ft), az útlemondási biztosítást (1,5%), az egyéb költségeket.
Ft/fő reggelivel

dec. 29.–jan. 3.

Kétágyas szobában

97 500 Ft-tól

vista.hu/szilveszter-szentpetervaron
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NEW YORK, MIAMI

DEC. 30. | 11 NAP • 9 ÉJ

VARÁZSLATOS SZILVESZTER NEW YORKBAN
PIHENÉSSEL MIAMI TENGERPARTJÁN
Repülővel és magyar idegenvezetéssel

Tapasztalja meg személyesen, milyen a szilveszter éjjel a Time
Square-en, ahol a világ egyik leghatalmasabb újévi party-ja
várja az ünneplőket. Éjfél előtt egy perccel leeresztik a 3,5 méter
átmérőjű szikrázó kristálygömböt a One Times Square tetejéről, majd több mint kétmillió ember az utolsó tíz másodpercben együtt számol vissza, mielőtt a gömb leér, és kialszanak a
fények. Pontban éjfélkor megkezdődik a hatalmas ünnepség,
konfetti esővel és tűzijátékkal. Az Újév köszöntése után szó szerint a „télből a nyárba” utazunk, mivel az Újév első napjait Miami
csodálatos fehér homokos tengerpartján tölti csoportunk.

FAKULTATÍV PROGRAMOK magyar idegenvezetővel

Ft/fő reggelivel

dec. 30.–jan. 9.

Az ár tartalmazza: 9 éjszakai
szállást központi, 3*-os szállodákban, kétágyas szobákban,
Egyágyas felár
450 000 amerikai reggelit, leírásban szereplő programokat, helyszíni transzfereket, szükséges belépőket a meghirdetett látnivalókhoz, magyar nyelvű idegenvezetést. Az ár nem
tartalmazza: nemzetközi és belföldi repülőjegyeket és illetékeket (kb.
289 000 Ft), ESTA engedélyt (kb. 13 000 Ft), útlemondási biztosítást
(1,5%), borravaló (kb. 50 USD/fő).
Kétágyas szobában

789 000

vista.hu/szilveszter-new-yorkban

WTC 9/11 Emlékpark és Múzeum belépővel
Szabadság-szobor és Ellis Island kirándulás
Everglades Nemzeti Park kirándulás
Cape Canaveral, Kennedy Űrközpont kirándulás

A fakultatív programok feltüntetett árai tartalmazzák a szükséges
transzfereket privát busszal, belépőket és a magyar idegenvezetést
(minimum 10 fő esetén).

FAKULTATÍV PROGRAMOK idegenvezetés nélkül
Miami Seaquarium belépő
Orlando/Disney World
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20 000 Ft
55 000 Ft
67 000 Ft
89 000 Ft

15 000 Ft
75 000 Ft

25

2019. 10. 11. 15:38

Szabadság szerelmeseinek
Imád, ha van autó alaam és m va töözdéz
és taxihoz köt. Sreék eljui távabbi הlkre is, na ma¤ra
a kin¥ autóbérlés és m is bíz g rand szgáltatókban.
Srem kiélzni, ho én határoz g az ú¥ célt
és ho h, nn§ időt töltök.
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AUSZTRÁLIA

Repülj és vezess!
MELBOURNE-TŐL SYDNEY-IG
A PART MENTÉN 7 NAP • 6 ÉJ
Melbourne | Phillip Island | Wilsons Promontory | Lakes
Entrance | Gipsy Point | Tilba Tilba | Batemans Bay | Hyams
Beach | Jervis Bay | Wollongong | Royal National Park | Sydney
Szerezzen életre szóló élményt a déli féltekén, és fedezze fel
kocsival Melbourne-től Sydney-ig az óceánpartot! A Phillip
Island-en pingvinekkel találkozhat, míg dél felé haladva a
Jervis-öbölnél delfinekkel köthet közelebbi ismeretséget.
Mire a híres Operaházhoz érünk Sydney-ben, már garantáltan életünk élményét tudhatjuk magunk mögött! Ismerje meg
Ausztráliát a kengurukon túl!

Az ár tartalmazza: a szállást 6
éjre középkategóriás szállodák2 fő esetén
243 900 ban, kétágyas szobában ellátás
4 fő esetén
195 800 nélkül (kivéve a 4. napon: reggeli),
a helyi adókat, az angol nyelvű
információs anyagot térképekkel és útvonalleírással, valamint egy „compact” kategóriájú bérautót 7 napra, casco jellegű biztosítással. Az ár nem
tartalmazza: a repülőjegyet, a vízumot, az üzemanyagköltséget, a fakultatív programlehetőségeket és az egyéb kiadásokat. Az ár kiemelt időszakokban nem érvényes és a szabad kapacitások függvényében változhat. Az
út magasabb szállás és autókategóriával is foglalható, szabadon bővíthető.
Ft/fő önellátással

nov. 1.–márc. 31.

vista.hu/melbournetol-sydneyig-a-part-menten
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ÚJ-ZÉLAND

Repülj és vezess!
8 NAP • 7 ÉJ

ÚJ-ZÉLAND LEGJAVA
Belépőkkel és programokkal az árban

Auckland | Waitomo barlangok | Rotorua – Queenstown |
Milford Sound | Mount Cook | Chirstchurch
Ismerje meg Új-Zéland legjavát! Kezdje a felfedezést Auckland
városával, melyet életminőség tekintetében a világ top
10-ében említenek. Látogasson el a Waitomo barlangokba,
melyeket föld alatti folyók labirintusa jellemez. A terület neve
maori szavakból származik, wai (víz) és tomo (lyuk). Nézze
meg Rotoruát, ahol csomó érdekes dolgot lehet látni. A felszín
felé törő forró víz-, illetve vízgőz hatására különböző ásványi
anyagok oldódnak ki a kőzetekből, ezek színezik el a tavakat.
Chirstchurch-ben a múlt nyomaiban megjelenő összevisszaságot, jópofa köztéri művészeti alkotások és élénkre festett
tűzfalak teszik emberivé. Jöjjön velünk!
Ft/fő, önellátással

okt. 1.–márc. 31.

Az ár tartalmazza: a szállást 7
2 fő esetén
428 700 éjre középkategóriás szállodákban, kétágyas szobában ellátás
4 fő esetén
367 900 nélkül (kivéve a 8. napon: reggeli),
az angol nyelvű információs anyagot térképekkel és útvonalleírással, a két
sziget közötti kompjegyet, valamint egy „compact” kategóriájú bérautót 15
napra, casco jellegű biztosítással. Az ár nem tartalmazza: a repülőjegyet,
a vízumot, az üzemanyagköltséget, a fakultatív programlehetőségeket és
az egyéb kiadásokat. Az ár kiemelt időszakokban nem érvényes és a szabad kapacitások függvényében változhat. Az út magasabb szállás és autókategóriával is foglalható, szabadon bővíthető.
vista.hu/uj-zeland-legjava

15 NAP • 14 ÉJ

ÉSZAKI ÉS DÉLI SZIGET FELFEDEZÉSE
Auckland | Coromandel-félsziget | Rotorua | Tongariro NP |
Wellington | Nelson | gleccserek | Wanaka | Queenstown |
Te Anau | Dunedin | Christchurch
Új-Zéland egyértelműen a természetkedvelőknek, és főleg
a túrázás szerelmeseinek való hely. A természeti szépségek tarka választékát kínálja, hisz az északi szigeten vannak
szubtropikus erdők, strandok, part közeli kis szigetek, a déli
szigeten pedig, gleccserek, tavak, hófedte hegyek és nagy
síkságok. Láthatók vulkánok, fjordok, gejzírek és hatalmas
legelők is. Fedezd fel velünk ezt az egyedülálló világot!
Ft/fő, önellátással

okt. 1.–márc. 31.

Az ár tartalmazza: a szállást
14 éjre középkategóriás szállodákban, kétágyas szobában
4 fő esetén
606 900 ellátás nélkül (kivéve a 3. napon: vacsora és az 5. napon ebdé), az angol nyelvű információs anyagot
térképekkel és útvonalleírással, a privát transzfert érkezéskor a repülőtérről a szállodába, a belépőt a Waimoto Barlangokhoz, a farm túrát az Agrodome Szabadidő Parkban, a 1,5 órás túrát a Te Puia-ban, belépővel, hangi és
koncert a Tamaki Maori faluban, a hajózást a Milford Sound-on, valamint
egy „compact” kategóriájú bérautót 7 napra (városi felvétellel a 2. napon),
casco jellegű biztosítással. Az ár nem tartalmazza: a repülőjegyeket, a vízumot, az üzemanyagköltséget, a fakultatív programlehetőségeket és az
egyéb kiadásokat. Az ár kiemelt időszakokban nem érvényes és a szabad
kapacitások függvényében változhat. Az út magasabb szállás és autókategóriával is foglalható, szabadon bővíthető.
2 fő esetén

687 900

vista.hu/uj-zeland-eszaki-es-deli-sziget
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AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

Repülj és vezess!
FLORIDA LEGJAVA

13 NAP • 12 ÉJ

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

SEATTLE-TŐL LOS ANGELESIG
A CSENDES-ÓCEÁN PARTJÁN

11 NAP • 10 ÉJ

Seattle | Mt Rainer | Mt St Helens | Portland | Oregoni dűnék |
Redwood Nemzeti Park | Eureka | San Francisco | Monterey/
Carmel | Big Sur | Central Coast | Santa Barbara | Malibu | Santa
Monica | Los Angeles

Florida turistáskodás, nyaralás, szórakozás szempontjából
óriási változatosságot kínál, s ezért kár ott csupán egy helyen
tölteni minden időnket. Persze Miami jelképezi leginkább
Floridát, de a túlsó, a nyugati part kellően más jellegű, a Keys
földnyúlvány roppant kiváltságos nyaralóhely, az Everglades
kalandos, Orlando és Tampa a tematikus parkjaival szuper
mulatság. Ha Floridát keresztül-kasul járjuk bérautónkkal,
akkor ráérezhetünk arra, hogy az autóvezetés lehet élvezetes
is. A csomagtartóban 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.

Seattle nem csupán a Boeing és a Starbucks otthona, hanem
itt található az Amazon és a Microsoft is. Mit szólna egy
élményekkel teli autókázáshoz innen indulva egészen Los
Angeles-ig, ahol szintén nem lehet unatkozni egy percet
sem? Közben persze csodás helyeket útba ejthet, például
San Francisco-t vagy a híres Big Little Lies sorozatból ismert
Monterey-t és Big Sur-t a főcímben sokat látott egyedi híddal.
Santa Barbara-ban mindenképpen érdemes időzni a pálmafák
árnyékában a tengerparton, ahol számot is vethet az utazás
felejthetetlen emlékeiről!

Ft/fő, önellátással
nov. 1.–ápr. 30. Az ár tartalmazza: a szállást
középkategóriás
szállodákKétágyas szobában
474 900
ban, 12 éjszakára, kétágyas
szobában, ellátás nélkül, a középkategóriás bérautót 13 napra, a hasznos információkat tartalmazó welcome hátizsákot az első szálláshelyen, az angol nyelvű asszisztenciát az út során, és az (angol nyelvű) üdvözlő hívást az
első napon. Az ár nem tartalmazza: a kiutazás költségeit, a személyes kiadásokat, az üzemanyag költséget, a parkolási és útdíjakat, az ESTA
elektronikus beutazási engedélyt.

Kétágyas szobában

vista.hu/usa-florida-legjava

Ft/fő önellátással

nov. 1.-dec. 31.

jan 1.-ápr. 30.:

374 900

436 900

Az ár tartalmazza: a szállást középkategóriás szállodákban, 10 éjszakára,
kétágyas szobában, ellátás nélkül, a középkategóriás bérautót 11 napra, a
hasznos információkat tartalmazó welcome hátizsákot az első szálláshelyen, az angol nyelvű asszisztenciát az út során, és az (angol nyelvű) üdvözlő hívást az első napon. Az ár nem tartalmazza: a kiutazás költségeit, a
személyes kiadásokat, az üzemanyag költséget, a parkolási és útdíjakat, az
ESTA elektronikus beutazási engedélyt.
vista.hu/usa-seattletol-los-angelesig
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Repülj és vezess!
16 NAP • 15 ÉJ

NEW YORKTÓL MIAMI-IG 2 HÉT ALATT
New York | Washington DC | Shenandoa Nemzeti Park |
Blue Ridge Parkway | Roanoke | Gatlinburg | Great Smokey
Mountain | Cherokee | Charleston | Savannah | St. Augustine |
Orlando | Sarasota | Venice | Everglades Nemzeti Park | Miami

12 NAP • 11 ÉJ

DÉL RITMUSAI
Atlanta | Nashville | Memphis | Vicksburg | Natchez | Baton Rouge |
New Orleans | Pensacola | Tallahassee | St Augustine | Orlando

Töltsön el két hetet Amerikában, ez idő alatt biztosan megérezheti, milyen is itt az élet! Kezdje a felfedezést New Yorkkal,
amely olyan intenzitással és mennyiségben adja az élményeket, amit kevés város tud a világon! Autózzon le egészen
Miami-ig, ahol az art deco negyed, az Ocean Drive és a South
Beach is garantáltan rabul ejti az utazó szívét. Az út közben
pedig rengeteg élménnyel gazdagodhat és csodás helyeket
láthat, tapasztalhat!

Nashville-ben és Memphis-ben minden a zenéről szól.
A város nem csak a múltjából él és a turisták nem csak a legendák miatt keresik fel ezeket a helyzeteket, hanem a zene lüktetése miatt. Ezek a helyek továbbra is mágnesként vonzzák a
szárnypróbálgató tehetségeket. A szintén zenéjéről, kultúrájáról, valamint a fesztiváljairól is híres New Orleans francia eredetű, ezért található itt egy francia negyed is. Tartson velünk
ilyen és ehhez hasonló élményekért amerikai körutunkra!

Az ár tartalmazza: a szállást,
középkategóriás
szállodákKétágyas szobában
569 900 ban, 15 éjszakára, kétágyas
szobában, ellátás nélkül, a középkategóriás bérautót 16 napra, a hasznos
információkat tartalmazó welcome hátizsákot az első szálláshelyen, az
angol nyelvű asszisztenciát az út során, és az (angol nyelvű) üdvözlő hívást
az első napon. Az ár nem tartalmazza: a kiutazás költségeit, a személyes
kiadásokat, az üzemanyag költséget, a parkolási és útdíjakat, az ESTA
elektronikus beutazási engedélyt.

Az ár tartalmazza: a szállást,
középkategóriás
szállodákKétágyas szobában
392 900 ban, 11 éjszakára, kétágyas
szobában, ellátás nélkül, a középkategóriás bérautót 12 napra, a hasznos információkat tartalmazó welcome hátizsákot az első szálláshelyen, az angol nyelvű asszisztenciát az út során, és az (angol nyelvű) üdvözlő hívást az
első napon. Az ár nem tartalmazza: a kiutazás költségeit, a személyes kiadásokat, az üzemanyag költséget, a parkolási és útdíjakat, az ESTA
elektronikus beutazási engedélyt.

Ft/fő, önellátással

nov. 1.–ápr. 30.

vista.hu/usa-new-yorktol-miamiig
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Ft/fő, önellátással

nov. 1.–ápr. 30.

vista.hu/usa-del-ritmusai
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MÁR CSAK TE HIÁNYZOL A KÉPRŐL…
MI ITT VAGYUNK, HOGY ODAVIGYÜNK!

Kérj egyedi ajánlatot a Vistától, szívesen segítünk!
+36 1 429 99 99 · foiroda@vista.hu · www.vista.hu
eng.sz.: R-0727/93
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Napimádóknak
Csak arra vá, ho e hi g ktélt szürcsöl
élzm a napsütést, önyörköd©k a kék
nrvízben és a hanªla«s nrpa¬ban.
Sreék jókat enni és naat piהnni,
a váro®ézés és a kultúra várhat!
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MALDÍV-SZIGETEK

SOUTH ARI ATOLL | 8 NAP • 7 ÉJ

SUN ISLAND RESORT *****
Előfoglalási kedvezménnyel

Pihenje ki magát a festői Maldív-szigeteken, méghozzá kedvező áron! Fehér homokos part, pálmafák, türkizkék tenger
és tökéletes nyugalom várja itt. A Nalaguraidhoo az egyik legnagyobb sziget az itteni szigetvilágban, melyet gyönyörű dús
növényzet borít. A Sun Island Resort az Ari Atollon fekszik,
közvetlenül a finom homokos tengerparton. A szigettől kb.
350 m-re lévő korallzátony az óceánba nyúló stégről úszva
kényelmesen elérhető, ezért aztán végképp kihagyhatatlan
élmény a búvárkodás. A szálloda Malé repülőterétől 120 km-re
lévő szálloda kb. 40 perces repülőúttal érhető el. Ajánlataink
belső repülőjáratos és hajós transzfert tartalmaznak.
SOUTH MALE ATOLL | 8 NAP • 7 ÉJ

FUN ISLAND RESORT AND SPA ***

Ft/fő
félpanzióval

nov. 1-30.

dec. 1-27.

dec. 28.jan. 6.

jan 7.márc. 31.

ápr. 1-30.

sun villa

206 000

223 000

564 000

376 000

294 000

superior
beach bungaló

229 000

245 000

589 000

401 000

317 000

víz feletti
bungaló

422 000

462 000

841 000

592 000 508 000

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre választott szobatípusban kétágyas
elhelyezéssel, a félpanziós ellátást. Az ár nem tartalmazza: a nemzetközi repülőjegyet és repülőtéri illetékeket, a retúr repülőtéri transzfert
belső repülőjárattal és gyorshajóval (107 000 Ft/fő), a kötelező karácsonyi és szilveszteri vacsorát (29 000 Ft/fő/vacsora). Teljes ellátás felára
69 000 Ft/fő/7 éj, all inclusive ellátás felára 93 000 Ft/fő/7 éj. Hosszabbítás lehetséges. Előfoglalási akció: a 2020-as indulásokra október 31-ig
történő befizetés esetén -15% kedvezmény az alapárból!
vista.hu/maldiv-sun-island

A türkizkék valószerűtlenül sokféle árnyalatában mutatkozó,
sekély lagúnák, víz alatti korallkertek, a kényeztetés fortélyaiban nagyon jártas vendéglátás, a partra épített, kunyhókat
imitáló luxusbungalók várnak az ide látogató szerencsésekre.
Ami itt nem lesz: stressz, autók, tömegnyomor a strandon, közbiztonsági kockázatok. A Dél-Male Atoll területén elhelyezkedő
Fun Island Resort gyorshajóval kb. 45 perc alatt érhető el Malé
repterétől. A vendégek strandröplabdázhatnak, kipróbálhatják
a vízi sportokat, például a szörfözést vagy a kenuzást, továbbá
szabadidős és mélyvízi búvárkodásra is van lehetőség.
Ft/fő teljes ellátással
Deluxe beach bungaló

nov. 1.dec. 27.

dec. 28.jan. 6.

jan. 7.márc. 31.

ápr. 1-30.

257 000

679 000

397 000

355 000

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre deluxe beach bungaló szobatípusban kétágyas elhelyezéssel, a teljes ellátást. Az ár nem tartalmazza:
a nemzetközi repülőjegyet és repülőtéri illetékeket, a retúr repülőtéri
transzfert gyorshajóval (53 000 Ft/fő), a kötelező karácsonyi és szilveszteri vacsorát (23 000 Ft/fő/vacsora). Hosszabbítás lehetséges.
vista.hu/maldiv-fun-island
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NORTH ARI ATOLL | 8 NAP • 7 ÉJ

GANGEHI ISLAND RESORT *****
Az Ari Atoll északi részén található Gangehi-sziget egy kis
luxus üdülőhely, amely a fővárosból, Maléból 25 perc alatt
elérhető. Az átlaghoz képest egy pici szigetnek számít, mely
tökéletes választás romantikázásra és nyugodt pihenésre.
A környezet gyönyörű, fehér homokos tengerpart, kókuszpálmák és kristálytiszta tenger, bármerre nézünk. A búvárközpont szakképzett oktatói segítenek a merülésben, így
felfedezhetjük a tenger élővilágát, amely korallokban, trópusi
halakban és tengeri teknősökben bővelkedik. A szálláshely
45 szobája elegáns, modern bútorokkal berendezett, a legtöbből csodás kilátás nyílik a gyönyörű lagúnákra és a naplementére. A színek, a design és stílus tökéletes harmóniában
van a természeti környezettel. A Ganeghi Island Resort a legmagasabb szintű „sziget – élményt” nyújtja nászutasoknak,
pároknak, szingliknek, szórakozást kedvelő családoknak és
baráti társaságoknak egyaránt.

FAAFU ATOLL | 8 NAP • 7 ÉJ

FILITHEYO ISLAND RESORT *****

Ft/fő félpanzióval
Garden villa
Víz feletti villa

nov. 1.dec. 23.

dec. 24.jan. 7.

jan. 8.-ápr.19.

ápr. 20.máj. 31.

414 000

599 900

489 000

279 800

694 000

1 156 000

864 000

447 000

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre választott szobatípusban kétágyas
elhelyezéssel, a félpanziós ellátást. Az ár nem tartalmazza: a nemzetközi repülőjegyet és repülőtéri illetékeket, a retúr repülőtéri transzfert
hidroplánnal (162 500 Ft/fő), a kötelező karácsonyi és szilveszteri
vacsorát (37 800 Ft/fő/vacsora). Teljes panzió felára: 85 000 Ft/fő/7
éjszaka. All inclusive ellátás felára: 251 000 Ft/fő/ 7 éjszaka. Hosszabbítás lehetséges.

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

vista.hu/maldiv-gangehi-island-resort

Ft/fő félpanzióval

nov. 1.dec. 23.

dec. 24.jan. 7.-márc. 31.
jan. 6.

ápr. 1-30.

Superior villa

437 000

759 000

534 000

436 000

Water villa

969 000

1 292 000

1 066 000

969 000

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre választott szobatípusban kétágyas
elhelyezéssel, a félpanziós ellátást. Az ár nem tartalmazza: a nemzetközi repülőjegyet és repülőtéri illetékeket, a retúr repülőtéri transzfert hidroplánnal (164 000 Ft/fő), a kötelező szilveszteri vacsorát (50 000 Ft/fő).
A teljes ellátás felára: 89 000 Ft/fő/7éj, az all inclusive ellátás felára
195 000 Ft/fő/7 éj. Előfoglalási akció: november 30-ig történő foglalás
esetén november és április közötti tartózkodásokra -15% kedvezmény az
alapárból. Hosszabbítás lehetséges.
vista.hu/maldiv-filitheyo-island-resort
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GAAFU DHAALU ATOLL | 8 NAP • 7 ÉJ

AMARI HAVODDA MALDIVES RESORT *****
Fedezze fel álmai szigetét, ahol az első pillanattól kezdve a
vendég óhajait lesik és igazi ötcsillagos kényeztetést nyújtaTHE SUN SIYAM IRUFUSHI RESORT & SPA ***** nak! A sziget az atollok déli részén található, így érintetlenebb
természettel, korallokkal rendelkezik. Elegáns, egyedülálló
Nászutasainknak ajánljuk!
villái közül választhatja a part mentén vagy víz felett épült
típust is, melyekhez különleges, privát, szabadtéri fürdőszoba
A Sun Siyam Irufushi Resort & Spa a Maldív szigetek trópusi tartozik. A díjnyertes hotelben élvezze a sportok, a búvárkodás,
paradicsomába kalauzolja látogatóit. Lágy homokos tenger- a wellnessközpont és a gasztronómia élményét! A szállodában
part, kristálytiszta víz, korallzátonyok és lagúnák, ameddig röplabdázás mellett teniszezni is lehet, a hotel pedig a csónacsak a szem ellát. A luxus és a csodás környezet mellett a kos kirándulások szervezésében is segít. Az Amari Havodda
hagyományos maldív kultúrát is megtapasztalhatják a ven- Maldives Resort saját gyógynövény kerttel is büszkélkedhet.
dégek. 15 étterem és bár kínálatából lehet választani, kezdve
a vietnámi vagy az olasz konyha különlegességeivel, a helyi
ízeken át a friss tengeri finomságokig. Akár párjával, akár
családjával utazik, az üdülőhely számos tevékenységet biztosít. A kisebbek számára gyerekklub nyújt szórakozást, az idősebbeknek pedig érdemes kipróbálni a búvárkodást, hiszen a
tenger rengeteg felfedezni valót tartogat. A Spa központban
jógaórák és meditációs gyakorlatok, valamint különböző gyógykezelések és masszázsok választéka érhető el. Pihenjen a
tengerparton, fedezze fel a szigetet és gyönyörködjön a környezetben, miközben élvezi a szálláshely vendégszeretetét!
NOONU ATOLL | 8 NAP • 7 ÉJ

Ft/fő reggelivel

nov. 1.-dec. 26.,
ápr. 22.-máj. 31.

dec. 27.-jan. 7.

jan. 8.-ápr. 21.

Ft/fő teljes ellátással

nov. 1.-dec. 26.

dec. 27.-jan. 8.

jan. 9.-ápr. 12.

631 000

1 023 000

783 000

Deluxe Beach villa

404 000

1 204 000

765 000

Beach villa

Deluxe Beach villa
saját medencével

522 900

1 322 000

807 000

Deluxe Beach villa

771 000

1 164 000

922 000

Sunset Beach villa

841 000

1 234 000

993 000

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre választott szobatípusban kétágyas
elhelyezéssel, a reggelit. Az ár nem tartalmazza: a nemzetközi repülőjegyet és repülőtéri illetékeket, a retúr repülőtéri transzfert belső repülőjárattal és gyorshajóval (155 000 Ft/fő, hidroplán transzfer kb. 203 000 Ft/fő),
a kötelező karácsonyi és szilveszteri felárat (129 000 Ft/fő). Félpanziós
ellátás felára 222 000 Ft/fő/7éj, teljes ellátás felára 362 000 Ft/fő, all
inclusive ellátás felára 499 000 Ft/fő/7 éj. Hosszabbítás lehetséges.
Nászutas csomag igényelhető.
vista.hu/maldiv-the-sun-siyam-irufushi

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre választott szobatípusban kétágyas
elhelyezéssel, a teljes ellátást. Az ár nem tartalmazza: a nemzetközi
repülőjegyet és repülőtéri illetékeket, a retúr repülőtéri transzfert belső
repülőjárattal és gyorshajóval (155 000 Ft/fő), a kötelező szilveszteri
vacsorát (83 000 Ft/fő). All inclusive ellátás is foglalható felár ellenében
(kb. 169 000 Ft/fő/7 éj). Előfoglalási akció: -20% kedvezmény az alapárból, 60 napon kívül történő foglalás esetén! Hosszabbítás lehetséges.
vista.hu/maldiv-amari-havodda
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MUSIKEE FUSHI | 8 NAP • 7 ÉJ

HARD ROCK HOTEL MALDIVES *****
Új hotel a Maldív-szigeteken

A Hard Rock Hotel Maldives a repülőtértől mindössze 15 perces
hajóútra van, Emboodhoo lagúnájában, a Maldív-szigetek
első integrált üdülőhelyének számít. A szálláshely nem csak
a luxus kényelmével csábítja a vendégeit, hanem közvetlen
összeköttetést is biztosít a The Marina @ Crossroads szigettel,
ami egy szórakoztató és bevásárló sziget rengeteg étkezési
lehetőséggel, így a tengerparti pihenés mellett a vásárlási
szenvedélyünknek is hódolhatunk. Szobái, lakosztályai és
villái berendezését egyszerre ihlette a helyi kultúra, a trópusi
építészet és a kortárs dizájn. A hotel teljesen egyedi stílusát
a környezet és a márka szinonimájává váló zenei emlékek
ötvözete adja. Az üdülőhely éttermei a legfinomabb hozzávalókkal és a legjobb minőségű ételekkel minden vendég
számára kulináris élményt nyújtanak. Legyen szó családi
nyaralásról, nászútról, vagy csak egy egyhetes pihenésről,
az itt töltött idő biztosan felejthetetlen lesz.

SOUTH MALE ATOLL | 8 NAP • 7 ÉJ

TAJ EXOTICA RESORT & SPA MALDIVES *****
A mindennapi stressztől távol, a Taj Exotica Resort & Spa üdülőhelyen belecsöppenhetünk a teljes nyugalomba és luxusba.
A szálloda a Maldív-szigetek egyik legnagyobb lagúnájának közepén elhelyezkedő Emboodhu Finolhu szigetén található, korallzátonyok között. A trópusi terület gazdag állat- és
növényvilágáról híres és az Indiai-óceán azúrkék vize veszi
körül. A repülőtértől mindössze 15 perces motorcsónakút vezet
az idilli szálláshelyhez, amely 64 tengerre néző villát és lakosztályt kínál vendégei számára. Lazítson a medence mellett
vagy az óceán partján, pihenjen a függőágyak valamelyikében
a víz felett, csodálja meg este a csillagokat vagy próbálja ki a
búvárkodást és a szörfözést! Az üdülőhely éttermei egy gasztronómiai túrára kalauzolják a vendégeket. Mind a helyi mind a
nemzetközi ételek gondosan válogatott hozzávalókból készülnek, érdemes megkóstolni a friss tengeri finomságokat vagy
a különleges koktélok valamelyikét. A sziget nyugalmában és
romantikus hangulatában az eltöltött idő felejthetetlen lesz!
Ft/fő reggelivel
Standard Lagoon Villa

Ft/fő reggelivel

nov. 1.-dec. 21.

dec. 22.-jan. 10.

jan. 11.-ápr. 19.

Silver Sky studio

653 000

1 074 000

674 000

Silver Beach studio

723 000

1 143 000

792 000

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre választott szobatípusban kétágyas
elhelyezéssel, a reggelit. Az ár nem tartalmazza: a nemzetközi repülőjegyet és repülőtéri illetékeket, a retúr repülőtéri transzfert gyorshajóval
(54 000 Ft/fő). Félpanziós ellátás felára 212 500 Ft/fő/7éj, teljes ellátás felára
389 900 Ft/fő. Hosszabbítás lehetséges. Előfoglalási akció: -20% előfoglalási
kedvezmény 60 nappal érkezést megelőző foglalás és befizetés esetén.
vista.hu/maldiv-hard-rock-hotel
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Deluxe Lagoon Villa
medencével

nov. 1.-dec. 23.

dec. 24.-jan. 5.

jan. 6.-ápr. 12.

1 006 000

2 216 000

1 171 000

1 335 000

2 877 000

1 501 000

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre választott szobatípusban kétágyas
elhelyezéssel, a reggelit. Az ár nem tartalmazza: a nemzetközi repülőjegyet és repülőtéri illetékeket, a retúr repülőtéri transzfert gyorshajóval
(46 000 Ft/fő). Félpanziós ellátás felára 219 000 Ft/fő/7éj, teljes ellátás
felára 331 000 Ft/fő. Hosszabbítás lehetséges. Karácsonyi gálavacsora
felára 129 000 Ft/fő, szilveszteri vacsora felára 165 000 Ft/fő. Előfoglalási
akció: -20% előfoglalási kedvezmény és ingyenes retúr repülőtéri transzfer
gyorshajóval 60 nappal érkezést megelőző foglalás és befizetés esetén.
vista.hu/maldiv-taj-exotica-resort
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KÖZÉP-AMERIKA, MEXIKÓ

MAYA RIVIÉRA, PUERTO MORELOS | 8 NAP • 7 ÉJ

MAYA RIVIÉRA, PLAYA DEL CARMEN | 8 NAP • 7 ÉJ

HOTEL OCEAN CORAL & TURQUESA *****

HOTEL OCEAN MAYA (18+) *****

Chichén Itza kirándulással és repülőtéri transzferrel!

Chichén Itza kirándulással és repülőtéri transzferrel!

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 fényképezőgépet semmiképpen se hagyjuk otthon, hiszen a környezet szinte mesebeli, trópusi növényzet és azúrkék tenger veszi
körül az épületet. Nyaraljon a tengerparton családjával, barátaival vagy párjával, miközben elmerül a kultúra és a karibi
hangulat varázsában!

A maják örökségét és híres romjait ismerheti meg a Yucatánfélszigeten eltöltött nyaralás során. Ehhez ajánljuk az Ocean
szállodalánc egyik kedvelt tagját, az Ocean Mayát, mely Playa
del Carmen szomszédságában fekszik és csak felnőtt vendégeket fogad. A sport szerelemesei biztosan nem fognak csalódni, hiszen a szálloda területén teniszpályák, strandröplabda
pályák és golfpályák is megtalálhatóak. A vízi sportok kedvelői pedig kipróbálhatják a búvárkodást, ahol a búvárközpont tapasztalt oktatói lesznek segítségükre. Az Ocean Maya
Royale tökéletes hely azok számára, akik békés környezetet és
luxust keresnek a tengerparti nyaralásukhoz.

Ft/fő all inclusive
ellátással

Ft/fő all inclusive
ellátással

kétágyas junior suite
szobában

okt. 1-31.
278 800

nov. 1.-dec. 23.,
máj. 1-31.
299 800

jan. 2-31.

febr. 1.márc. 31.

399 000 445 000

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjszakára kétágyas szobában, az all inclusive ellátást, a privát repülőtéri transzfert, a csoportos Chichén Itza kirándulást ebéddel, angol nyelvű idegenvezetővel és transzferrel együtt.
Az ár nem tartalmazza: a repülőjegyet és repülőtéri illetékeket, a borravalókat és egyéb személyes kiadásokat. Kiemelt időszakokban és ünnepnapokon nem érvényes az ajánlat.
vista.hu/mexico-hotel-ocean-coral

jan. 2-31.

febr. 1.márc. 31.

máj. 1-31.

kétágyas mayan 279 000 309 000 409 000
deluxe szobában

457 000

342 000

okt. 1-31.

nov. 1.dec. 23.

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjszakára kétágyas szobában, az all inclusive ellátást, a privát repülőtéri transzfert, a csoportos Chichén Itza kirándulást ebéddel, angol nyelvű idegenvezetővel és transzferrel együtt.
Az ár nem tartalmazza: a repülőjegyet és repülőtéri illetékeket, a borravalókat és egyéb személyes kiadásokat. Kiemelt időszakokban és ünnepnapokon nem érvényes az ajánlat.
vista.hu/mexico-hotel-ocean-maya
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MAYA RIVIÉRA, PLAYA DEL CARMEN | 8 NAP • 7 ÉJ

CANCÚN | 8 NAP • 7 ÉJ

HOTEL IBEROSTAR TUCAN *****

HOTEL IBEROSTAR SELECTION CANCÚN *****

Felhőtlen kikapcsolódást ígér a Hotel Iberostar Tucan a Maya
Riviérán, mely társszállodájával az Iberostar Quetzal-lal
együtt közös területen kínálja széles körű szolgáltatásait vendégeinek. Az 5*-os üdülőhely stílusát a helyi kultúra ihlette, ideális választás családi pihenés eltöltésére is, hiszen itt mindenki
megtalálja a számára legjobb kikapcsolódási vagy szórakozási lehetőséget. A kisebbeket változatos programok várják a
gyermek klub keretein belül, a felnőttek számára pedig kiváló
feltöltődést jelentenek a spa részleg kényeztető kezelései és
masszázsai. Töltsön el egy felejthetetlen hetet ebben a trópusi
paradicsomban!

Cancún, a Yucatán-félsziget elsőszámú üdülőhelye régóta a
nyaralók kedvence, mely hosszú homokos földnyúlványával
vonzza a tengerparti nyaralás szerelmeseit. A Hotel Iberostar
Selection Cancún 5*-os üdülőhely, rengeteg családbarát szolgáltatást kínál, a gyermekeket vízi park, külön medence, a
felnőtteket pedig gyógyfürdő, szórakoztató műsorok és számtalan sportolási lehetőség várja. Legyen szó üzleti vagy szabadidős utazásról a Hotel Iberostar Selection Cancún tökéletes
választás Mexikó napsütötte tengerpartján.

Ft/fő all inclusive ellátással
kétágyas standard szobában

okt. 1.dec. 23.

jan 2-12.

jan. 13-31.

febr. 1.ápr. 30.

233 000

373 000

332 000

321 000

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjszakára kétágyas szobában, az all inclusive ellátást, a privát repülőtéri retúr transzfert. Az ár nem tartalmazza:
a repülőjegyet és repülőtéri illetékeket, a borravalókat és egyéb személyes kiadásokat. Kiemelt időszakokban és ünnepnapokon nem érvényes
az ajánlat.
vista.hu/mexico-hotel-iberostar-tucan
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Ft/fő all inclusive ellátással
kétágyas tengerre néző
szobában

okt. 1.-dec. 23.

jan. 2-31.

febr. 1.-ápr. 30.

329 000

339 000

357 000

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjszakára kétágyas szobában, az all inclusive ellátást, a privát repülőtéri retúr transzfert. Az ár nem tartalmazza:
a repülőjegyet és repülőtéri illetékeket, a borravalókat és egyéb személyes kiadásokat. Kiemelt időszakokban és ünnepnapokon nem érvényes
az ajánlat.
vista.hu/mexico-hotel-iberostar-selection-cancun
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UTIKRITIKA.HU
A körültekintő utazóknak!

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

DOMINIKA, PUNTA CANA | 8 NAP • 7 ÉJ

DOMINIKA, PUNTA CANA | 8 NAP • 7 ÉJ

IBEROSTAR DOMINICANA *****

IBEROSTAR PUNTA CANA *****

Az Iberostar Dominicana közvetlenül Playa Bavaro vakítóan
fehér homokos tengerpartján található, a Karib-térség paradicsomában. Különleges trópusi kert és romantikus hangulat
öleli körül az ötcsillagos szállodát. Az üdülőterülethez tartozik
egy hatalmas vásárló negyed, szupermarketek, gyógyszertár,
illetve számos szabadidős szolgáltatás, többek közt, kaszinók,
golfozási lehetőség és búvárközpont. Mindenképpen érdemes
egyet merülni, hiszen a tenger élővilága lenyűgöző és változatos, az ország leghosszabb zátonya pedig közvetlenül a
szálloda mellett található. A gasztronómia, a szórakozás és a
sport szerelmesei sem fognak csalódni. Az étterem autentikus
dominikai ízeket, ázsiai ételeket és nemzetközi specialitásokat
kínál, este színházi előadások és élő zene, napközben pedig
tenisz- és golfpálya várja a vendégeket. A szálláshely kiváló
választás, ha az igazi karibi életstílust és hangulatot akarjuk
megtapasztalni luxus környezetben egy mesebeli szigeten.

Az Iberostar Punta Cana a Dominikai Köztársaság északkeleti partján található. A térség híres a csodálatos tengerpartjairól, ahol a hajladozó pálmafák a hullámzó türkizkék
tengerbe érnek éppen úgy, mint a képeslapokon. Az 5*-os
szálloda a Bavaro Beach partján, 427 szobával és lakosztálylyal várja vendégeit, akiknek egyszerre kínál kikapcsolódási,
szórakozási és sportolási lehetőségeket. Lazítson a medence
mellett, a tengerparti napozóágyakon vagy a gyógyfürdőben,
élvezze a vízi sportokat, a teniszt vagy a strandröplabdát, este
pedig hallgassa az élő zenét miközben elmerül az igazi karibi
hangulatban. A hotel étterme különlegességeket és változatos ízeket kínál a világ minden tájáról. A vendégek egzotikus
ázsiai finomságokat, klasszikus amerikai ételeket és dominikai specialitásokat kóstolhatnak. Legyen részese ennek a
felejthetetlen trópusi kalandnak, melyet luxusban és gyönyörű környezetben tölt Punta Cana tengerpartján!

Ft/fő all inclusive
ellátással

nov. 1.dec. 21.,
ápr. 22.máj. 31.

junior lakosztály

211 000

márc. 1.ápr. 13.

ápr. 14-21.

Ft/fő all inclusive
ellátással

nov. 1.dec. 21.,
ápr. 22.máj. 31.

432 000 301 000 284 000

309 000

junior lakosztály

216 000

dec. 22.jan. 5.

jan. 6.febr. 29.

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre két fős lakosztályban, az all inclusive
ellátást, a retúr repülőtéri transzfert magyar asszisztenciával Punta Cana
Nemzetközi Repülőteréről. Az ár nem tartalmazza: a nemzetközi repülőjegyet és repülőtéri illetékeket. Hosszabbítás lehetséges. Kiemelt időszakokban
és ünnepnapokon az ajánlat nem érvényes, a helyek lekérésre foglalhatók.
vista.hu/dominika-iberostar-dominicana

40

dec. 22.jan. 5.

jan. 6.febr. 29.

márc. 1.ápr. 13.

ápr. 14-21.

437 000 306 000 289 000

312 000

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre két fős lakosztályban, az all inclusive
ellátást, a retúr repülőtéri transzfert magyar asszisztenciával Punta Cana
Nemzetközi Repülőteréről. Az ár nem tartalmazza: a nemzetközi repülőjegyet és repülőtéri illetékeket. Hosszabbítás lehetséges. Kiemelt időszakokban
és ünnepnapokon az ajánlat nem érvényes, a helyek lekérésre foglalhatók.
vista.hu/dominika-iberostar-punta-cana
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DOMINIKA, PUNTA CANA | 8 NAP • 7 ÉJ

HOTEL IBEROSTAR SELECTION BAVARO *****
Az 5*-os Iberostar Selection Bavaro hotel Bavaro Beach fehérhomokos tengerpartján fekszik. A szállodát gyönyörű trópusi
kertek veszik körül, a Karib-tenger türkizkék vize pedig egyedülállóan szép a térségben. A vendégek számára rengeteg
szórakozási lehetőség biztosít és a gyermekek miatt sem kell
aggódni, hiszen a hotel számukra is kínál programokat. Punta
Cana tökéletes helyszín a vízi sportokhoz, legyen szó szörfről,
kajakról vagy kenuról, a búvárkodást pedig mindenképpen
érdemes kipróbálni, mivel a tenger élővilága rengeteg felfedeznivalót tartogat. Aki inkább a szárazföldön keresne aktív időtöltési lehetőséget, annak a legmodernebb eszközökkel felszerelt
3 emeletes fitneszterem biztosan nem fog csalódást okozni, de
teniszpálya, golfpálya és strandröplabda pálya is van a szálloda területén. A hotelben 12 étterem, spa központ, kaszinó, este
pedig élő zene és különböző show műsorok várják a vendégeket. Pihenjen luxus környezetben, a Karib-térségben, a fényképezőgépet pedig semmiképpen ne hagyja otthon!
Ft/fő all inclusive
ellátással

nov. 1.dec. 21.,
ápr. 22.máj. 31.

junior lakosztály

251 000

dec. 22.jan. 5.

jan. 6.febr. 29.

márc. 1.ápr. 13.

ápr. 14-21.

528 000 361 800 339 000

369 000

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre két fős junior lakosztályban, az all
inclusive ellátást, a retúr repülőtéri transzfert magyar asszisztenciával
Punta Cana Nemzetközi Repülőteréről. Az ár nem tartalmazza: a nemzetközi repülőjegyet és repülőtéri illetékeket. Hosszabbítás lehetséges.
Kiemelt időszakokban és ünnepnapokon az ajánlat nem érvényes, a
helyek lekérésre foglalhatók.
vista.hu/dominika-iberostar-selection-bravo

DOMINIKA, PUNTA CANA | 8 NAP • 7 ÉJ

IBEROSTAR GRAND HOTEL BAVARO *****
Az Iberostar Grand Bávaro a Karib-térség egyik legszebb tengerpartján található luxus szálloda. Berendezését és stílusát a
görög-római építészet inspirálta, és számos egyedi tervezésű
művészeti alkotást is felvonultat, melyeket a dominikai történelem és kultúra ihletett. Csodaszép trópusi kertek ölelik körül,
melyek különleges őshonos fajoknak adnak otthont. Érdemes
kirándulni a környéken, de aki tényleg csak a pihenni szeretne,
ezt megteheti a tengerparton, a medencék mellett vagy a hotel
spa központjában, ahol a kényeztető masszázsok és kezelések
garantáltan segítenek ellazulni. Hét étterem működik a helyszínen, melyek mind változatos menüt és rengeteg különlegességet kínálnak. Bőséges a választék a sportolási lehetőségek
terén is, hiszen két edzőterem, jógaórák, golfpálya és teniszpálya is a vendégek rendelkezésére áll. Kapcsolódjon ki mesebeli
környezetben a Karib-tenger partján, ahol a luxus túlmutat a
kiváló kiszolgáláson és a kényelmen.

Ft/fő all inclusive
ellátással
lakosztály

nov. 1.dec. 21.,
ápr. 22.máj. 31.

dec. 22.jan. 5.

jan. 6.febr. 29.

márc. 1.ápr. 13.

ápr. 14-21.

452 000 959 000 656 000

614 000

669 000

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre két fős lakosztályban, az all inclusive
ellátást, a retúr repülőtéri transzfert magyar asszisztenciával Punta
Cana Nemzetközi Repülőteréről. Az ár nem tartalmazza: a nemzetközi
repülőjegyet és repülőtéri illetékeket. Hosszabbítás lehetséges. Kiemelt
időszakokban és ünnepnapokon az ajánlat nem érvényes, a helyek lekérésre foglalhatók.
vista.hu/iberostar-grand-hotel-bavaro
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KUBA

Varadero tengerparti nyaralás
VARADERO | 8 NAP • 7 ÉJ

VARADERO | 8 NAP • 7 ÉJ

HOTEL MEMORIES VARADERO BEACH ****

HOTEL OCEAN VISTA AZUL *****

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 légkondicionáltak,
terasszal vagy balkonnal felszereltek. A hotel rengeteg programlehetőséget kínál a gyermekek és felnőttek számára egyaránt; többféle úszómedence közül választhatunk, jacuzzi és
napozóterasz is elérhető, kikapcsolódhatunk a teniszpályán,
vagy válogathatunk többféle vízi sport közül.

Az Ocean Vista Azul egy luxus üdülőhely, a puha, fehér homokos part mentén Varaderón, Kuba legendás strandján. A hotel
medencéjéből mesés kilátás nyílik a közeli Karib-tengerre és
az azt körülvevő trópusi tájra. A környezet csodaszép, rengeteg lagúna és barlang található a környéken, a tenger kristálytiszta, türkizkék vize pedig biztosan ámulatba ejti az ide
látogatókat. A hotel szobái modern berendezéssel rendelkeznek és kellemes, karibi színekkel vannak dekorálva. A szállás
számos lehetőséget biztosít arra, hogy a nyaralás ideje alatt
elegendő idő jusson a pihenésre és a szórakozásra egyaránt.
A kiváló kiszolgálás, a helyi ételspecialitások, a különleges
koktélok választéka, a karibi hangulat, a kultúra és a trópusi
környezet egyszerre teszik felejthetetlenné az utazást.

Ft/fő all inclusive
ellátással
kétágyas szoba

nov. 1.dec. 21.

dec. 22.jan. 4.

jan. 5.márc. 31.

ápr. 1-30.

Ft/fő all inclusive
ellátással

261 000

376 000

303 000

277 000

kétágyas szoba

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas standard szobában, az all
inclusive ellátást, a privát repülőtéri retúr transzfereket Havanna Nemzetközi Repülőteréről. Az ár nem tartalmazza: a nemzetközi repülőjegyet és repülőtéri illetékeket, a kubai vízumot, a borravalókat.
Hosszabbítás lehetséges.
vista.hu/kuba-hotel-memories-varadero
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nov. 1.dec. 21.

dec. 22.jan. 4.

379 000 564 000

jan. 5-31.

febr. 1.ápr. 1-30.
márc. 31.

453 000 469 000 422 000

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas standard szobában, az all
inclusive ellátást, a privát repülőtéri retúr transzfereket Havanna Nemzetközi Repülőteréről. Az ár nem tartalmazza: a nemzetközi repülőjegyet és repülőtéri illetékeket, a kubai vízumot, a borravalókat.
Hosszabbítás lehetséges.
vista.hu/kuba-hotel-ocean-vista-azul
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SPANYOLORSZÁG

Kanári-szigetek
TENERIFE | 8 NAP • 7 ÉJ

GRAN CANARIA | 8 NAP • 7 ÉJ

HOTEL TROYA ****

EL PALMAR APARTMANOK ****

A Hotel Troya egy színes trópusi környezetben, Tenerife déli
részén, a Playa de las Americas strand közvetlen közelében elhelyezkedő 4*-os szálloda. Modern, tágas, elegánsan
berendezett szobáinak az előnye, hogy a nagy ablakokon és
a teraszon át rengeteg természetes fény áramlik be. A hotel
rengeteg szolgáltatást és létesítményt kínál vendégei számára. A svédasztalos étteremben nemzetközi ételek széles
választéka, a medence melletti Palapa étteremben pedig
harapnivalók, saláták, mediterrán finomságok és szendvicsek
fogyaszthatók. A komplexum wellnessrészlege, a tengerpart
és a szálloda medencéi mind ideális helyszínt biztosítanak a
kikapcsolódáshoz és a pihenéshez. A családbarát üdülőhely a
gyerekeket külön medencével és programokkal, mini klubbal,
illetve játékokkal várja, a hotel épületétől nem messze pedig
egy vízi élménypark és vidámpark biztosítja a szórakozást.
A terület enyhe trópusi éghajlata és a szálloda szabadidős
lehetőségei egyszerre teszik tökéletessé családi nyaralást.

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

Ft/fő félpanzióval

nov. 1.-dec. 7.,
dec. 8-22.
jan. 4-31.

dec. 23.jan. 3.

febr. 1.márc. 31.

Kétágyas standard szoba

230 000

179 000

Oldalról tengerre néző
junior lakosztály

372 000 246 000

293 000

242 000 435 000 309 000

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre választott szobatípusban, a félpanziós
ellátást, a retúr repülőtéri gyűjtőtranszfert magyar asszisztenciával a déli
repülőtérről Wizzair járatokhoz igazítva. Az ár nem tartalmazza: a nemzetközi repülőjegyet és repülőtéri illetékeket, a karácsonyi gálavacsora felárát (kb. 31 000 Ft/fő) és a szilveszteri gálavacsora felárát (kb. 53 000 Ft/fő).
A tartózkodás hosszabbítása vagy rövidítése lehetséges.
vista.hu/kanari-hotel-troya-tenerife

Ft/apartman
ellátás nélkül

nov. 1-29.

nov. 30.- dec. 24-31.,
jan. 1-31.
dec. 23. ápr. 5-12.

Egy hálószobás
apartman terasszal 348 000 294 000

464 000 312 000

351 000

Junior lakosztály
terasszal

528 000 379 000

415 000

415 000 357 000

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre választott apartmantípusban önellátással, a retúr repülőtéri gyűjtőtranszfert magyar asszisztenciával
Ryanair járatokhoz igazítva. Az ár nem tartalmazza: a nemzetközi
repülőjegyet és repülőtéri illetékeket. A tartózkodás hosszabbítása vagy
rövidítése lehetséges.
vista.hu/kanari-el-palmar-gran-canaria

NAPIMÁDÓKNAK

Vista_tel_2019-20_1011.indb 43

febr. 1.ápr.4.,
ápr. 13-30.

43

2019. 10. 11. 15:39

SEYCHELLE-SZIGETEK

NYUGATI PART, MAHÉ | 8 NAP • 7 ÉJ

ANSE FORBANS, MAHÉ | 8 NAP • 7 ÉJ

AVANI SEYCHELLES BARBARONS
RESORT & SPA ****

DOUBLETREE RESORT
BY HILTON HOTEL ALLAMANDA ****

Előfoglalási kedvezménnyel

Előfoglalási kedvezménnyel

Az Avani Seychelles Barbarons Resort & Spa közvetlenül
a tengerparton helyezkedik el, igazi trópusi paradicsomban. Lovagolja meg a hullámokat vagy pihenjen a szálloda medencéjénél ízletes, frissítő koktélt kortyolgatva!
Széleskörű szolgáltatásaival és kényelmével a szálláshely
tökéletes választás azok számára, akik egy gyönyörű környezetben szeretnének pihenni, kikapcsolódni vagy akár
aktívan eltölteni nyaralásukat.

Az Anse Forbans városában található, központi elhelyezkedésű DoubleTree by Hilton Seychelles Allamanda Resort & Spa
jó kiindulópont lehet e pezsgő város felfedezéséhez. Élvezze
az Indiai-óceánra nyíló kilátást a saját erkélyéről vagy pihenjen privát pezsgőfürdőjében! Az óceánra néző bárban ínyenc
koktélok várják a vendégeket, miközben a csodálatos naplemente adja a festői hátteret. Esténként a Les Palms étteremben
különféle gasztronómiai finomságokat fogyaszthat, ahol mind
a felnőttek, mind a gyermekek élvezhetik a kreol-központú
étkezést, miközben a környező kilátásban gyönyörködnek.
Ft/fő reggelivel

nov. 1.dec. 20.

dec. 21-27.,
jan. 4-10.

dec. 28.jan. 3.

jan. 11.ápr. 5.

Tengerre néző,
deluxe kétágyas
szobában

336 500

382 500

556 500

347 900

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában reggelivel.
Az ár nem tartalmazza: a repülőjegyet és repülőtéri illetéket, a retúr repülőtéri transzfert (28 000 Ft/fő), a kötelező karácsonyi (45 900 Ft/fő/
alkalom) és szilveszteri vacsorát (70 900 Ft/fő/alkalom). Nászutas kedvezményeinkről érdeklődjön irodánkban. Az árak indulás előtt legalább
20 nappal történő foglalás esetén érvényesek. Hosszabbítás lehetséges.
nov. 1.-dec. 18., dec. 19-25.,
jan. 4.- febr. 29. márc. 1-31.

Ft/fő reggelivel
Kétágyas standard szobában

dec. 26.jan. 3.,

294 500

329 900

365 500

Kétágyas, kertre néző szobában

314 500

349 900

385 500

Kétágyas, óceánra néző
szobában

334 900

370 500

405 900

Kétágyas, part felőli szobában

355 000

390 500

426 000

vista.hu/seychelle-double-tree-by-hilton

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában reggelivel.
Az ár nem tartalmazza: a repülőjegyet és repülőtéri illetéket, a retúr repülőtéri transzfert (28 000 Ft/fő), a kötelező szilveszteri vacsorát (69 600 Ft/
fő/alkalom). Gyerekár pótágyon: 11 éves kor alatt ingyenes. Nászutas kedvezményeinkről érdeklődjön irodánkban. Az árak indulás előtt legalább 35
nappal történő foglalás esetén érvényesek. Hosszabbítás lehetséges.
vista.hu/seychelle-avani-seychelles-barbarons
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BEAU VALLON, MAHÉ | 8 NAP • 7 ÉJ

VISTO DO MAR, MAHÉ | 8 NAP • 7 ÉJ

CORAL STRAND HOTEL ****

BLISS HOTEL ****

Előfoglalási kedvezménnyel

A Bliss Hotel Mahé-sziget északi partján, egy álomszerű rejtett
kis öbölben található, vakítóan fehér homokos strandok és buja
trópusi növényzet ölelésében. A kreol és a modern belsőépítészet ötvözése egzotikus, barátságos és egyben romantikus
megjelenést kölcsönöz a Bliss butikhotelnek. A vendégeknek biztosítanak snorkelezési és búvárkodási lehetőséget és
hajókirándulásokat, valamint nyugodtan lehet itt horgászni és
túrázni egyaránt. Az apró sziget mérete ellenére rengeteg látnivalót és programot kínál! Ebben az egyedülálló és nyugodt
környezetben könnyedén kipihenheti fáradalmait, miközben
élvezheti a szálloda személyre szabott szolgáltatásait!

A Coral Strand Hotel Mahé leghíresebb tengerparti szakaszán
a Beau Vallon Beach-en található, 15 km-re a nemzetközi repülőtértől és 5 km-re a fővárostól. Szobáinak többsége tengerre
néző, emellett hegyre néző szobák is foglalhatók. A szigeten
a helyi busszal is közlekedhetünk, valamint taxi rendelésre
is van lehetőség a szállodában. Az Air Seychelles légitársaság transzferjáratokat üzemeltet a szigetvilág második legnagyobb szigetére, Praslin-ra, így érdemes oda is ellátogatni.
Pihenje ki magát ebben a páratlan szépségű szigetvilágban!
nov. 1.-dec. 23.,
jan. 5.-márc. 31.

dec. 24.-jan. 4.

Kétágyas standard szobában

233 500

334 900

Kétágyas classic óceánra néző
szobában

253 900

355 000

Ft/fő reggelivel

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában reggelivel.
Az ár nem tartalmazza: a repülőjegyet és repülőtéri illetéket, a retúr repülőtéri transzfert (28 000 Ft/fő), a kötelező karácsonyi (37 900 Ft/fő/
alkalom) és szilveszteri vacsorát (62 900 Ft/fő/alkalom). Nászutas kedvezményeinkről érdeklődjön irodánkban. Az árak indulás előtt legalább
40 nappal történő foglalás esetén érvényesek. Hosszabbítás lehetséges.

Ft/fő reggelivel

máj. 1.-okt. 31.

Kétágyas standard kertre néző szobában

256 500

Kétágyas deluxe kertre néző szobában

341 900

Kétágyas standard tengerre néző szobában

359 500

Tengerre néző Junior lakosztály

444 900

vista.hu/seychelle-coral-strand-hotel

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában reggelivel.
Az ár nem tartalmazza: a repülőjegyet és repülőtéri illetéket, a retúr repülőtéri transzfert (28 000 Ft/fő), a kötelező karácsonyi (32 900 Ft/fő/
alkalom) és szilveszteri vacsorát (37 500 Ft/fő/alkalom). Nászutas kedvezményeinkről érdeklődjön irodánkban.
vista.hu/seychelle-bliss-hotel-mahe

NAPIMÁDÓKNAK

Vista_tel_2019-20_1011.indb 45

45

2019. 10. 11. 15:39

MAURITIUS

TROU D’EAU DOUCE | 8 NAP • 7 ÉJ

BELLE MARE | 8 NAP • 7 ÉJ

FRIDAY ATTITUDE HOTEL ***

VERANDA PALMAR BEACH HOTEL ***

Utazzon el Mauritiusra, sétáljon a strandon, olvasgasson a
szállodai medence partján vagy a bungaló teraszán. Mivel
az Indiai-óceán vize még a téli hónapokban is meleg, tiszta,
csodás színű és algáktól mentes, így bármikor tökéletes célpont, ha egy kis kikapcsolódásra vágyik az ember. 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 elérhető a sziget gyöngyszeme, a kihagyhatatlan Ile aux Cerfs is,
mely ingyenesen meglátogatható. Élvezze a hotel nyújtotta
szolgáltatásokat a pálmafák árnyékában, vagy kiránduljon a
szigeten, egy teli piknikkosár kíséretében!

A keleti parton Palmar környékén találhatóak a legszebb
strandok, egy közülük maga Palmar, ahol tökéletes kikapcsolódásban lehet részük az idelátogatóknak. A homokos part és
napfény mellett azonban érdemes időt szánni a kisvárosok és
falvak felfedezésére is. A hoteltől északra, Roches-Noires felé
a hullámok által vadul ostromolt, fekete sziklás, meredek part
bizonyítja a sziget vulkanikus eredetét. Délre pedig Trou d’Eau
Douce és Mahebourg között a parttól messzebb egy zátony
húzódik, lenyűgöző lagúnákat képezve.

+

Ft/fő all inclusive
ellátással

nov.1.-dec. 8.,
jan. 6-31.

dec. 9-20.

dec. 21.jan. 5.

febr. 1.ápr. 3.

Comfort kétágyas
szobában

284 000

259 900

486 900

280 000

Tengerre néző
comfort kétágyas
szobában

340 900

298 500

585 500

320 000

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában, az all inclusive
ellátást és számos sportlehetőséget. Az ár nem tartalmazza: a repülőjegyet és repülőtéri illetéket, a retúr repülőtéri transzfert (26 900 Ft/fő),
a kötelező karácsonyi vacsorát (16 600 Ft/fő) és szilveszteri vacsorát
(20 700 Ft/fő). Gyerekkedvezményről és nászutas kedvezményeinkről
érdeklődjön irodáinkban. Hosszabbítás lehetséges.
vista.hu/mauritius-veranda-palmar-beach

nov. 1.-dec. 20.,
jan. 4.-ápr. 24.

dec. 21.jan. 3.

ápr. 25.máj. 31.

Standard kétágyas szobában

275 500

376 900

202 900

Családi szobában

327 500

428 900

255 000

Ft/fő all inclusive ellátással

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában, az all inclusive ellátást és számos földi ás vízi sportlehetőséget. Az ár nem tartalmazza: a
repülőjegyet és repülőtéri illetéket, a retúr repülőtéri transzfert (26 900 Ft/fő),
a kötelező karácsonyi vacsorát (14 900 Ft/fő) és szilveszteri vacsorát
(18 900 Ft/fő). Gyerekár pótágyon standard és családi szobában: 7 éves
kor alatt ingyenes, 7-17 év között felár ellenében. Nászutas kedvezményeinkről érdeklődjön irodáinkban. Hosszabbítás lehetséges.
vista.hu/mauritius-friday-attitude
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BEL OMBRE | 8 NAP • 7 ÉJ

OUTRIGGER MAURITIUS BEACH RESORT *****
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 épületben kerültek kialakításra. A hotel ingyenes szolgáltatási között
élvezhetik a sznorkelingezést, kajakozást, üvegfenekű csónakkal való kirándulást, vagy akár a fitnesztermet és teniszezést 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.
Ft/fő félpanzióval
Tengerre néző kétágyas szobában

dec. 21.jan. 3.

nov. 1-30.,
jan. 4-17.

jan. 18.ápr. 30.

760 900

380 500

360 000

Part melletti kétágyas szobában

841 900

441 500

420 900

Part melletti junior lakosztályban

943 500

527 500

502 000

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában, a félpanziós
ellátást és számos sportlehetőséget. Az ár nem tartalmazza: a repülőjegyet és repülőtéri illetéket, 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. Gyerekár pótágyon: 4 éves kor alatt ingyenes, 4-18 év között felár ellenében. Nászutas kedvezményeinkről
érdeklődjön irodáinkban. Az árak december 22. és január 5. közötti időszakra indulás előtt legalább 35 nappal történő foglalás esetén érvényesek. Hosszabbítás lehetséges.
vista.hu/mauritius-outrigger-beach-resort

BALACLAVA | 8 NAP • 7 ÉJ

THE WESTIN TURTLE BAY RESORT *****
A szálloda Mauritius észak-nyugati részén, Balaclava területén,
az Indiai-óceán partján helyezkedik el, szemben az idillikus
hangulatot árasztó Turtle Bay-el. Kialakításában a helyi természetes összetevők dominálnak, mégis letisztult elegancia és
modernség jellemzi. Itt minden megvan, amire a paradicsomi
nyaralások kedvelői vágynak; tengerpart, napsütés, kiváló
szolgáltatások, medence, helyi ételkülönlegességek, kikapcsolódási és sportolási lehetőségek sokasága. Akár a helyszínen
is kedvet kaphat a sportlehetőségek igénybevételére, melynek
megfelelő ruházatot és eszközöket a hotel biztosít.
nov. 1.-dec. 20.,
jan. 6.-ápr. 18.

dec. 21.-jan. 5.

Kétágyas Deluxe szobában

423 900

743 500

Kétágyas Ocean Grand Deluxe
szobában

470 500

789 500

Ft/fő félpanzióval

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában, a félpanziós
ellátást és számos sportlehetőséget. Az ár nem tartalmazza: a repülőjegyet és repülőtéri illetéket, a retúr repülőtéri transzfert (26 900 Ft/fő),
az ünnepi gálavacsorák felárát (karácsonyi gálavacsora 41 400 Ft/fő,
szilveszteri gálavacsora 53 900 Ft/fő). Gyerekár pótágyon: 11 éves kor
alatt ingyenes, 12 éves kortól felár ellenében. Nászutas kedvezményeinkről érdeklődjön irodáinkban. Hosszabbítás lehetséges.
vista.hu/mauritius-westin-turtle-bay-resor
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KENYA

NYARALÁS MOMBASA FEHÉRHOMOKOS
TENGERPARTJÁN
8 NAP • 7 ÉJ
HOTEL SOUTHERN PALM BEACH ****
A hangulatos hotel elhelyezkedése már önmagában attól is jó,
hogy az álomszép, kristálykék tengervizes Diani Beach-en
helyezkedik el. A szobák tágasak és praktikusan berendezettek. A medence nagy és hosszas pancsolásra csábít. Jók a grill
étkek, jópofa Kenyában dicsérni az olasz étterem szokványos
választékát, az indiai konyhát kedvelők pedig, külön jól járnak.
Ft/fő félpanzióval
Kétágyas szobában

nov. 1.–
dec. 22.

dec. 23.–
jan. 3.

jan. 4.–
márc. 31.

ápr. 1.–
máj. 31.

197 900

402 900

264 900

189 900

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában, a félpanziós ellátást, és a repülőtéri transzfereket. Az ár nem tartalmazza: a repülőjegyeket, és a vízumot. All inclusive ellátás felára: 99 900 Ft/fő/7 éj. Gyermek
pótágyon (2–12 éves korig): -50%.

BAMBURI BEACH HOTEL ***+
Kicsi, otthonos légkörű strandhotel, tiszta, egyszerű, világos szobákkal. Nagyon aranyos, mosolygós a személyzet.
A hangulatos főétteremben vegyesen kínálnak szokványos
nemzetközi étkeket és helyi specialitásokat. Rengeteg érdekfeszítő programra lehet befizetni, de van, ami ingyenes: a
finom homokos, szép strandon apálykor kilométer hosszan
megismételhető pihentető séták. Gyalogtávolságra találhatók szórakozóhelyek. Takarékos, megfelelő választás lehet
olyanoknak, akik nem akarnak a kákán is csomót keresni.
Ft/fő all inclsuive
Kétágyas szobában

nov. 1.–
dec. 22.

dec. 23.–
jan. 3.

jan. 4.–
márc. 31.

ápr. 1.–
máj. 31.

193 900

339 700

231 900

181 900

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában, az all inculsive ellátást, és a repülőtéri transzfereket. Az ár nem tartalmazza: a repülőjegyeket, és a vízumot. Gyermek pótágyon (2–14 éves korig): -50%, felnőtt
pótágyon: -30%. Hosszabbítás lehetséges.
vista.hu/afrika-mombasa-nyaralas
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JORDÁNIA

NYARALÁS AQABÁBAN | 8 NAP • 7 ÉJ

NYARALÁS AQABÁBAN | 8 NAP • 7 ÉJ

AL QIDRA HOTEL ***

DOUBLETREE BY HILTON****+

Privát transzferrel az ammani repülőtérről!

Privát transzferrel az ammani repülőtérről!

Az Al Qidra Hotel Aqaba központjában, az Aqaba-öböltől 700
méterre található. Szobái modern fürdőszobával, saját erkélylyel, légkondicionálóval és minibárral felszereltek. A szállodában búvárközpont és sok más vízi sportolási lehetőség várja a
vendégeket. A strand csupán pár perces sétára van a hoteltől,
a parton számos vendéglő és kávézó található.

A DoubleTree by Hilton Hotel tágas szobái és lakosztályai békés
pihenést biztosítanak gyönyörű kilátással a Vörös-tengerre
vagy a városra. Az Aqaba-öböltől néhány percre található
szálloda vendégei számára számos program és étkezési lehetőség áll rendelkezésre. Napközben a gőzfürdő, a pezsgőfürdő
és a szauna is kiváló hely egy kis kikapcsolódásra, este pedig
a hotel éttermeiben lazíthatnak családjukkal vagy barátaikkal
egy egzotikus koktél mellett. A környéken több építészetileg és
történelmileg fontos helyszín van, például az Aqaba erőd vagy
az ősi Ayla város romjai. Érdemes elkirándulni Rum vádiba, a
lenyűgöző tájakkal rendelkező sivatagba, ahol tevegelésre is
van lehetőség. A kalandra vágyók biztosan nem fognak unatkozni, de aki nem szeretne messzebbre menni, próbálja ki a
búvárkodást vagy valamelyik másik vízi sportot!
Ft/fő, reggeli
kétágyas szobában

okt. 1.–nov. 15.,
dec. 24.–jan. 2.,
márc. 16.–ápr. 8.

nov. 16.–dec. 23.,
jan. 3.–márc. 15.,
ápr. 23.–máj. 22.

208 900

185 900

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjszakára, kétágyas elhelyezéssel, a reggelis ellátást, és a retúr privát transzfereket, angol nyelvű sofőrrel Amman repülőtér – hotel – Amman repülőtér között. Az ár nem tartalmazza: a
repülőjegyet, és a vízumot. Kötelező szilveszteri gálavacsora: 28 600 Ft/fő.
A szálloda 2020. ápr. 9–22. között nem foglalható. Gyermek pótágyon 2-12
éves kor között: 83 900 Ft/fő. Félpanzió felára: 39 900 Ft/fő.
vista.hu/jordania-aqaba-doubletree-by-hilton
Az ár tartalmazza: a szállást
7 éjszakára, kétágyas elhelyezéssel, a reggelis ellátást, és a
retúr privát transzfereket, angol nyelvű sofőrrel Amman repülőtér –
hotel – Amman repülőtér között. Az ár nem tartalmazza: a repülőjegyet,
és a vízumot. Ünnepi felár 2019. dec. 24.– 2020. jan. 2., ápr. 19–21., valamint máj. 23– 28. között: 4900 Ft/fő/éj. Gyermek 0-6 évig, a szülőkkel
egy ágyban ingyenes, gyermek 6-12 éves kör között, szülőkkel egy ágyban: -50%. Félpanzió felára: 22 400 Ft/fő
Ft/fő, reggelivel

kétágyas szobában

nov. 1.–máj. 31.
109 900

vista.hu/jordania-aqaba-al-qidra-hotel
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ZÖLD-FOKI KÖZTÁRSASÁG

SAL SZIGET, SANTA MARIA | 8 NAP • 7 ÉJ

SAL SZIGET, SANTA MARIA | 8 NAP • 7 ÉJ

HOTEL DUNAS DE SAL ****

HOTEL OASIS ATLANTICO BELORIZONTE ****

A nyugat-afrikai parthoz közeli Zöld-foki Köztársaság
hazánkban kevésbé ismert, ám kiváló nyaraló desztináció.
Igazi télből a nyárba menekülős úti cél, hiszen egész évben
kellemes, tengerparti nyaraláshoz alkalmas időjárással és
gyönyörű partokkal rendelkezik, mindez elérhető közelségben, jelentős időeltolódások nélkül. Sal sziget az ott található
sólepárló helyekről kapta a nevét, amely évszázadokon át a
terület fő bevételi forrása volt. Santa Maria a turizmus fő központja, a sziget déli csücskén, közvetlenül a hófehér homokos tengerparton, a repülőtértől kb. 20 percre található.
Gyönyörű, átlátszó vizű strandok, éttermek, bárok és boltok,
üzletek és helyi nyüzsgő piac várják az idelátogatókat.

Sal az egyik legkisebb lakott sziget a Zöld-foki Köztársaságban.
Ez a kis ország eléggé elszigetelten, 570 kilométerre fekszik Afrika nyugati partjaitól, így ide valóban el lehet vonulni
a világ zajától. Télen a hőmérséklet kellően meleg, de forróság
nincs. Az Oasis Atlantico hotel főleg egzotikus bungalókból
áll, melyek a kis zöld szigetek és a teraszok között pihenésre
csábítanak. A főépületben található superior szoba erkéllyel is
rendelkezik, kilátással a sós vízű medencére. A szálloda éttermeiben a nemzetközi konyha remekei mellett természetesen
megtalálhatók a Cape Verde-re jellemző különlegességek.

Ft/fő reggelivel

okt. 1-31.

nov. 1-dec. 17.,
jan. 8.-ápr. 30.

dec. 18.-jan. 7.

kétágyas szobában

118 000

182 000

226 000

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában reggelivel, a retúr
repülőtéri transzfert. Az ár nem tartalmazza: a nemzetközi repülőjegyet
és repülőtéri illetékeket. Hosszabbítás lehetséges. Kiemelt időszakokban és
ünnepnapokon az ajánlat nem érvényes, a helyek lekérésre foglalhatók.
vista.hu/zoldfoki-hotel-dunas-de-sal

50

Ft/fő
all inclusive
ellátással

okt. 1-31.

kétágyas
standard
bungalóban

209 000

nov. 1- dec. 22.- jan. 5.-márc. 1., márc. 2-8.,
dec. 21.
jan. 4. márc. 9.- ápr. 5. ápr. 6-30.
224 900 441 000

245 000

276 000

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas bungalóban, az all inclusive ellátást, a retúr repülőtéri transzfert. Az ár nem tartalmazza:
a nemzetközi repülőjegyet és repülőtéri illetékeket. Hosszabbítás lehetséges. Kiemelt időszakokban és ünnepnapokon az ajánlat nem érvényes,
a helyek lekérésre foglalhatók.
vista.hu/zoldfoki-hotel-oasis-atlantico
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SAL SZIGET, SANTA MARIA | 8 NAP • 7 ÉJ

HOTEL MORABEZA ****
Azúrkék tenger, homokos tengerpart és vulkanikus táj várja
az utazókat a Zöld-foki-szigeteken. A Hotel Morabeza Salsziget legszebb strandján helyezkedik el. 88 ízlésesen berendezett szobával rendelkezik, melyek mindegyike tengerre
vagy a gyönyörű kertre néz. Kiváló választás a tengerparti
nyaralást és az aktív pihenést kedvelőknek egyaránt, hiszen
3 úszómedence, teniszpályák, illetve fitneszterem is a vendégek rendelkezésére áll. Üzleti utazáson lévők részére több
tárgyaló terem is található a szállodában.
Ft/fő reggelivel

okt. 1-31.

nov. 1.-dec. 19.

dec. 20.-ápr. 30.

kétágyas tájra néző
szobában

196 000

174 000

223 000

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas tájra néző szobában reggelivel, a retúr repülőtéri transzfert. Az ár nem tartalmazza: a nemzetközi repülőjegyet és repülőtéri illetékeket. Hosszabbítás lehetséges.
Kiemelt időszakokban és ünnepnapokon az ajánlat nem érvényes, a
helyek lekérésre foglalhatók.
vista.hu/zoldfoki-hotel-morabeza

BOA VISTA SZIGET, PRAIA DE CHAVES | 8 NAP • 7 ÉJ

HOTEL IBEROSTAR CLUB BOA VISTA****
Boa Vista a Zöld-foki-szigetek harmadik legnagyobb szigete, 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 kilométereket sétálni, kocogni vagy éppen a világ zajától elbújni.
Az Iberostar szállodalánc boa vista-i tagja közvetlenül a tengerparton fekszik és All Inclusive ellátást kínál vendégeinek.
Ft/fő
all inclusive ellátással

okt. 1-31.

nov. 1-30.,
jan. 3.-ápr. 12.

dec. 1-21.

dec. 22.jan. 2.

kétágyas szobában

224 000

266 800

239 000

447 900

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában,az all inclusive
ellátást, a retúr repülőtéri transzfert. Az ár nem tartalmazza: a nemzetközi repülőjegyet és repülőtéri illetékeket. Hosszabbítás lehetséges.
Kiemelt időszakokban és ünnepnapokon az ajánlat nem érvényes, a
helyek lekérésre foglalhatók.
vista.hu/zoldfoki-iberostar-club-boa-vista
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KARIB-SZIGETEK

Aki a Karib-térségbe tervez utazást, az többnyire a „télből a
nyárba” érzést, a pálmafás, vakítóan fehér homokos strandokat és a függőágyban elfogyasztott trópusi koktélokat
keresi. Nem árulunk el nagy titkot azzal, hogy természetesen

itt minden meg van, amire az utazni kívánó turista vágyik.
Szemezgessen karibi ízelítőinkből, ha pedig nem találta meg
az ön számára megfelelő szigetet, további ajánlatokkal tudunk
szolgálni a vista.hu oldalon és személyesen irodáinkban is!

JAMAIKA – MONTEGO BAY

JAMAIKA – NEGRIL

COLOMBUS HEIGHTS ***

RIU NEGRIL *****

+

Ugyanazok a kék hegyek, a fehér homokos strandok és
ugyanaz a buja trópusi lombozat és a gyengéd szellő,
amely majdnem ötszáz évvel ezelőtt Jamaikába vonzotta
Columbust, ma ideális nyaralási paradicsommá változtatja
ezt a csodás helyet. Privát luxus a domboldalon, melyről
rendkívüli panoráma tárul a városra és a gyönyörű öbölre.
Központi fekvésű stúdiók, egy- és két hálószobás konyhával,
nappalival és saját erkéllyel rendelkező apartmanok és napi
takarítás elégítik ki az ideérkező vendégek igényeit.
Ft/fő/7 éj, önellátással

nov. 1.–dec. 14.,
ápr. 14.–máj. 31.

A Hotel Riu Negril egy all inclusive szálloda, ahonnan csodálatos kilátás nyílik Jamaika látványos Bloody Bay tengerpartjára. A vendégek számára nyújtott számos szolgáltatásnak
köszönhetően Negril egyik legjobb hotelévé válik, amelyben egy felejthetetlen nyaralást tölthet el az ide utazó. A több
mint 400 szobával rendelkező resort 4 független épületben
nyújt maximális kényelmet vendégeinek. Élvezheti a meleg
jamaikai klímát, miközben a medencék egyikében iszogatja
a színes koktélját, részt vehet a vízparti sportokban, például
búvárkodásban, kajakozásban és szörfözésben, vagy pihendec. 14.–ápr. 14.
het a Renova Spa létesítményeiben, egy teljes körű szolgálta179 300 tást nyújtó szépség- és wellness központban.

2 fős stúdió apartmanban

164 900

2 fős, 1 hálós apartmanban

194 900

209 900

4 fős, 2 hálós apartmanban

142 900

119 900

Az ár tartalmazza: a szállást a választott szobakategóriában 7 éjszakára, ellátás nélkül, valamint a repülőtéri gyűjtő transzfereket. Gyermek
pótágyon: 0-5 éves korig ingyenes, 6-12 éves korig. -50%. Az ár nem
tartalmazza: a repülőjegyet, és a helyszínen fizetendő borravalót
(kb. 20 USD/szoba/éj)
vista.hu/jamaica-montego-bay-colombus-heights

Ft/fő/7 éj,
all inclsuive

nov. 1. –
dec. 23.

jan. 4–31.,
ápr. 5 – 11.

febr. 1.–
márc. 31.

ápr. 1–4.,
ápr. 12–30.

standard kétágyas
szobában

333 900

576 900

599 900

509 900

tengerre néző
szobában:

378 900

629 900

652 900

564 900

Az ár tartalmazza: a szállást a választott szobakategóriában 7 éjszakára,
all inclsuive ellátással, valamint a repülőtéri gyűjtő transzfereket.
Az ár nem tartalmazza: a repülőjegyet.
vista.hu/jamaica-negril-riu-negril
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BAHAMÁK – PARADISE ISLAND

ATLANTIS BEACH TOWER ****
A türkizkék, Karib-tengerre néző szálloda közvetlenül a
strand mellett és a Marina Village közelében helyezkedik
el. Szobái tipikus beach témában lettek berendezve, hatalmas ablakok és kék színek dominálnak. A kerti szobák kicsit
exkluzívabbak és nagyobbak, melyek a trópusi téma szerint,
virágos dekorációval lettek ellátva. A szálloda elhelyezkedését illetően, messze az egyik legjobb választás a szigeten.
Ft/fő/7 éj, önellátással

okt. 8.–nov. 7.,
nov. 23.–dec. 12.

nov. 8–22.,
márc. 7–13.,
dec. 13–25.,
márc. 31.–ápr. 10.
jan. 2-11.

standard,
balkonos szobában

452 900

535 900

463 900

kerti szobában

483 900

642 300

572 900

Az ár tartalmazza: a szállást a választott szobakategóriában 7 éjszakára, ellátás nélkül, valamint a repülőtéri transzfereket. Gyermek pótágyon
(0-12 éves): ingyenes. Felnőtt pótágyon: 164 900 Ft/fő/7 éj. Reggeli:
107 000 Ft/fő/7 éj. Félpanzió: 267 900 Ft/fő/7 éj. Az ár nem tartalmazza: a repülőjegyet
vista.hu/bahamak-nassau-atlantis-tower-beach

ARUBA

DIVI DUTCH VILLAGE BEACH RESORT ****
Előfoglalási kedvezménnyel

Elvonulós, pihentető, trópusi nyaralást keres? A 2017-ben felújított tengerparti üdülőhely a strand közelében található és
tökéletes helyszín Aruba megtapasztalásához. A buja, trópusi kertben, édesvízi medencékkel körülvéve, a Divi Dutch
Village Resort egy nyugodt, minden lakosztállyal rendelkező
üdülőhely Aruba szívében. Csak néhány lépésre található a
gyönyörű Druif beach, ahol órákat tölthet a napfényben fürdőzve és a türkiz vízben lubickolva. Páratlan vakáció egy
páratlan szigeten!
Ft/fő/7 éj, önellátással
standard kétágyas szobában
1 hálós lakosztályban

okt. 1.–dec. 19.,
ápr 13.–máj. 31.

jan. 1.–ápr. 12.

280 900

334 900

312 900

378 900

Az ár tartalmazza: a szállást a választott szobakategóriában 7 éjszakára,
ellátás nélkül, valamint a repülőtéri transzfereket. Gyermek pótágyon (0-12
éves): ingyenes. Felnőtt pótágyon: 92 900 Ft/fő/7 éj. Reggeli: 39 900 Ft/
fő/7 éj. Az ár nem tartalmazza: a repülőjegyet.
15% kedvezmény a szállás árából, 2020 febr. 1-ig történő foglalás esetén
vista.hu/aruba-divi-dutch-village-beach-resort
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FRANCIA POLINÉZIA

Francia Polinézia meglátogatása jó eséllyel az ember életének
legcsodálatosabb nyaralási élménye lehet, hiszen határozottan állíthatjuk, hogy a világ egyik legszebb helye.
Francia Polinézia fővárosa Tahiti szigetén található, de nem
érdemes úgy ide látogatni, hogy csak egy szigetet fedezünk
fel. Ha két sziget fér bele a programba, akkor legyen Tahiti és
Bora Bora, vagy Tahiti és Moorea! Itt a tengervíz mesés színei
a legszebbek ebben a műfajban és a valóságban szebb, mint a
képeken. Tartson hát velünk a világ eme különleges pontjára
és élvezze ki minden pillanatát!

3 ÉJ TAHITI + 4 ÉJ BORA BORA

INTERCONTINENTAL TAHITI RESORT ****
A 25 hektáros, csodás trópusi kertben található szálloda - mely a reptér és a főváros, Papeete között helyezkedik el - tökéletes hely a hosszú utazás kipihenésére, és az
álomnyaralás elkezdésére. A tágas standard szobák polinéz
hangulatúak, saját balkonnal és légkondicionálóval felszereltek. A szálloda területén éttermek, bárok és medencék szolgálják a vendégek igényeit.
vista.hu/francia-polinezia-intercontinental-tahiti

INTERCONTINENTAL BORA BORA
LE MOANA RESORT ****
Bora Bora déli részén található a szálloda, így Vaitape és a
Matira Point is könnyen elérhető. A közelben van az a partszakasz is, amit a világ egyik legszebb strandjának tartanak.
Ft/fő
nov. 1.–márc. 31. Az ár tartalmazza: A szállás 3
éjre Tahitin, ellátás nélkül, 4 éjre A kedvelt hotel gyönyörű környezetben és kilátással várja a
kétágyas szobában
759 900 Bora Bora szigetén kerti bungaló- pihenni vágyókat. A Beach bungalók a parton, a kókuszpálban reggelivel, a szigeteken a szükséges transzfereket, és a belső repülője- mák árnyékában találhatók, saját napozóterasszal, légkondigyeket a szigetek között. Az ár nem tartalmazza: a nemzetközi
cionálóval, tv-vel, telefonnal, minibárral és széffel.
repülőjegyeket, a helyszínen fizetendő üdülőhelyi adókat (Tahitin 1,26 euró/
fő/nap, Bora Borán 1,68 euró/fő/nap), az egyéb fogyasztásokat, és a személyes kiadásokat.

54

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

NAPIMÁDÓKNAK

Vista_tel_2019-20_1011.indb 54

2019. 10. 11. 15:40

3 ÉJ TAHITI + 4 ÉJ MOOREA

TAHITI IA ORA BY SOFITEL *****
A tengertől közvetlenül elérhető Tahiti Ia Ora Beach Resort
panorámás kilátást nyújt a Csendes-óceánra és a csodás naplementére. A komplexum 146 trópusi kertre vagy tengerre néző
szobát kínál, valamint vízi bungalók foglalására is van lehetőség.
A szálloda két kiváló éttermet, két bárt és egy mesés, homokos
fenekű szabadtéri medencét is kínál. Fedezze fel Tahiti különleges világát, búvárkodjon és pihenjen ebben az egyedülálló
környezetben!
vista.hu/francia-polinezia-tahiti-la-ora-by-sofitel

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 elképesztően különleges a kilátás. A szálloda 2
étteremmel, 2 bárral és kényeztető spa-val várja a nyaralókat.
Az ár tartalmazza: A szállás 3
éjre Tahitin deluxe kerti bungallókétágyas szobában
419 900 ban, ellátás nélkül, 4 éjre Mooreán
kerti bungalóban reggelivel, a szigeteken a szükséges transzfereket, és a
retúr kompjegyet a szigetek között. Az ár nem tartalmazza: a nemzetközi repülőjegyeket, a helyszínen fizetendő üdülőhelyi adókat (1,26 euró/fő/
nap), az egyéb fogyasztásokat, és a személyes kiadásokat.
Ft/fő

nov. 1.–márc. 31.

vista.hu/francia-polinezia-sofitel-moorea-la-ora

Az árak min. 90 nappal indulás előtt történő foglalás esetén érvényesek. A szállodák előzetes értesítés nélkül visszavonhatják akciós áraikat.
További szobakategóriákkal, szállodákkal, szigetekkel, és hosszabbítással kapcsolatban kérjük keresse munkatársainkat!
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Aktív pihenőknek
Un már a szimpla nrpa¬i nyaralákat,
ú gfűsrezném e kic³t. Sreém ´µerni
a הl§ áat- és növényvilát, a rej pa¬at és dz¸nt,
valamint vísét. Beláék a הl§ek étébe
és kimozdulnék a gszºt nyaralá³ rekből.
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AUSZTRÁLIA

Ausztrália építőkockák
SYDNEY 4 NAP • 3 ÉJ
Tapasztalja meg az ausztrálok jellemzően laza, sportos életstílusát, természetes közvetlenségét és az igazi beach life életérzést! Fedezze fel Sydney városát és sétáljon a híres Bondi
beach-en, majd látogassa meg a Blue Mountains Nemzeti
Parkot, ahol megnézheti a Waradah Aboriginal Centert is!
Érkezés Sydneybe, transzfer a szállodába. Délutáni félnapos városnézés Sydneyben és a Bondi Beachen. Látogatás
a Blue Mountains Nemzeti Parkban, látogatással a Waradah
Aboriginal Centerben. Transzfer a repülőtérre.
Ft/fő önellátással
kétágyas szobában

nov. 1.–dec. 5.,
jan. 22.–márc. 31.

dec. 7–24., jan. 4–21.

146 600

133 900

Az ár tartalmazza: a szállást 3 éjszakára 3* szálloda kétágyas szobájában, ellátás nélkül, a repülőtéri gyüjtő transzfereket, és a felsorolt programokat, angol nyelvű csoporthoz csatlakozva. Az ár nem tartalmazza:
a nemzetközi, és belföldi repülőjáratokat, és a vízumot. Az ár kiemelt időszakokban nem érvényes Az út magasabb szálláskategóriával is foglalható, szabadon bővíthető.

CAIRNS – A NAGY KORALLZÁTONY 5 NAP • 4 ÉJ
Cairns város Ausztrália Queensland tartományában, a
Korall-tenger Trinity-öble partján fekszik és mellette húzódik a Nagy Korallzátony északi része. Utazása során ebben a
csodás képződményben gyönyörködhet, továbbá elhajózhat
a Michaelmas Cayhez egy jó ebéd elfogyasztása közben és
elveszhet a Daintree esőerdő forgatagában. Érkezés Cairnsbe,
transzfer a szállodába. Egész napos hajózás a Michaelmas
Cayhez, ebéddel. Egész napos hajózás, 2 megállóval a külső
Nagy korallzátonyhoz, ebéddel. Egész napos program a
Daintree esőerdőben, ebéddel Transzfer a repülőtérre.

AYERS ROCK – ULURU 3 NAP • 2 ÉJ
Az Ayers Rock, más néven Uluru egy óriási homokkő sziklatömb Ausztrália közepén, az északi területen, melyet mindenképpen látni kell, ha erre jár az ember. Ezen az utazáson
emellett megnézheti az Aboriginal sziklarajzokat, csodálatos
naplementében grill vacsorázhat, sőt megtapasztalhatja a
híres „Field of Light” 50 000 világító gömbje melletti étkezést
is. Tartson velünk erre a páratlan kirándulásra! Érkezés délelőtt Ayers Rock repülőterére, transzfer a szállodába, majd a
délutáni program során az Aboriginal sziklarajzok megtekintése a Mutitjulu Waterhole-nál, látogatás az Uluru-Kata
Tjuta Kúltúrközpontban, majd a naplemente megtekintése
után grillvacsora. Gyönyörködés a napfelkeltében, majd Kata
Tjuta megtekintése után érkezés a Walpa szoroshoz. Este
ismét naplemente nézés, majd a híres „Field of Light” 50 000
világó gömbjei mellett büfévacsora. Transzfer a repülőtérre.
nov. 1.–márc. 31. Az ár tartalmazza: a szállást 2
éjszakára 3* szálloda kétágyas
212 300
szobájában, a program szerinti
ellátást, a repülőtéri gyüjtő transzfereket, és a felsorolt programokat, angol
nyelvű csoporthoz csatlakozva. Az ár nem tartalmazza: a nemzetközi, és
belföldi repülőjáratokat, és a vízumot. Az ár kiemelt időszakokban nem érvényes Az út magasabb szálláskategóriával is foglalható, szabadon bővíthető.

Ft/fő önellátással

kétágyas szobában

Ft/fő önellátással

nov. 1.–márc. 31. Az ár tartalmazza: a szállást 4
éjszakára 3* szálloda kétágyas szokétágyas szobában
219 900
bájában, a program szerinti ellátást,
a repülőtéri gyüjtő transzfereket, és a felsorolt programokat, angol nyelvű
csoporthoz csatlakozva. Az ár nem tartalmazza: a nemzetközi, és belföldi
repülőjáratokat, és a vízumot. Az ár kiemelt időszakokban nem érvényes
Az út magasabb szálláskategóriával is foglalható, szabadon bővíthető.
vista.hu/ausztral-epitokockak
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KUBA

Havanna+Varadero kombó tengerparti nyaralás
HAVANNA+VARADERO | 8 NAP • 7 ÉJ

HAVANNA+VARADERO | 8 NAP • 7 ÉJ

HOTEL MEMORIES MIRAMAR **** &
HOTEL NACIONAL ***** &
HOTEL GRAND MEMORIES VARADERO ***** HOTEL ROYALTON HICACOS (18+) *****
Kuba a Karib-térség egyik igazi gyöngyszeme, egyik legnépszerűbb üdülőhelye. Különlegességei az 50-es éveket idéző
autók, a koloniális épületek és a retró hangulat. A havannai Hotel Nacional szálloda Kuba fővárosában egy dombon
fekszik, néhány méterre a tengertől, remek kilátást nyújt
Havanna kikötőjére és a városra. Épülete közel 100 éves
múltra tekint vissza, nem véletlenül a történelem, a kultúra
és a kubai identitás egyik szimbóluma. A kultúra után élvezze
Kuba hangulatát, lenyűgöző fehér homokos strandjait és
a kristálytiszta tengert a Grand Memories Varaderóban!
Elegáns, tágas, kényelmes szobái tökéletesek családoknak,
pároknak, de egyedül utazóknak is. Spa, szauna, gőzfürdő,
szépségszalon és Varadero legszebb tengerpartja biztosítja a
nyugodt pihenést mindenkinek.

Kuba kulturális és történelmi gazdagsága jól kiegészíti a természeti szépségeket és a csodálatos homokos tengerpartot,
így itt mindenki eltöltheti a kedvére való pihenést. A havannai
Hotel Nacional szálloda érintetlenül megőrizte eleganciáját és
tanúja volt a kubai történelem számos pillanatának. Központi
elhelyezkedésének köszönhetően Vedado városnegyed éttermei, kávézói, színházai és éjszakai klubjai rövid sétára vannak.
Az épület stílusa és története a múltba kalauzolja a látogatókat,
miközben élvezik a város hangulatát. A festői, all inclusive üdülőhely, a Hotel Royalton Hicacos Varadero legszebb tengerparti
részén nyújt nyaralási élményt vendégeinek. Lenyűgöző környezet, világszínvonalú konyha, vendégszeretet és a különleges kubai kultúra várja a 18 évnél idősebbeket. A személyre
szabott szolgáltatások és a romantikus hangulat biztosan
felejthetetlenné teszik a kubai nyaralást.

Ft/fő leírás szerinti
ellátással
kétágyas szoba

nov. 1.dec. 21.

dec. 22.jan. 4.

jan. 5.márc. 31.

ápr. 1-30.

Ft/fő leírás szerinti
ellátással

298 000

382 000

325 000

318 000

kétágyas szoba

Az ár tartalmazza: a szállást Havannában 3 éjre kétágyas standard szobában reggelivel, a szállást Varaderon 4 éjre kétágyas standard szobában
all inclusive ellátással, a privát repülőtéri retúr transzfereket Havanna
Nemzetközi Repülőteréről és a két szálloda közötti privát transzfert, a partnerünk telefonos magyar nyelvű asszisztenciáját Kubában a kint tartózkodás alatt. Az ár nem tartalmazza: a nemzetközi repülőjegyet és repülőtéri
illetékeket, a kubai vízumot, a borravalókat. Hosszabbítás lehetséges.
vista.hu/kuba-hotel-memories-miramar-grand-memories
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nov. 1.dec. 21.

dec. 22.jan. 4.

jan. 5.márc. 31.

ápr. 1-30.

428 000

523 000

466 000

451 000

Az ár tartalmazza: a szállást Havannában 3 éjre kétágyas standard szobában reggelivel, a szállást Varaderon 4 éjre kétágyas standard szobában
all inclusive ellátással, a privát repülőtéri retúr transzfereket Havanna
Nemzetközi Repülőteréről és a két szálloda közötti privát transzfert, a partnerünk telefonos magyar nyelvű asszisztenciáját Kubában a kint tartózkodás alatt. Az ár nem tartalmazza: a nemzetközi repülőjegyet és repülőtéri
illetékeket, a kubai vízumot, a borravalókat. Hosszabbítás lehetséges.
vista.hu/kuba-hotel-national-hotel-royalton-hicacos
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EGYESÜLT ARAB
EMIRÁTUSOK

DUBAI | 5 NAP • 4 ÉJ

DUBAI | 5 NAP • 4 ÉJ

HOLIDAY INN EXPRESS-DUBAI AIRPORT **

CITYMAX AL BARSHA ****

Magyar asszisztenciával

Magyar asszisztenciával

Hosszabb útra repülő és Dubaiban átszálló utasainknak vagy
egy éjszakás rövid tartózkodásra ajánljuk a repülőtér területén fekvő szállodát, mely kitűnő megálló pihenésre.
A Holiday Inn Express-Dubai Airport a város nemzetközi
repülőterének 3. termináljával szemben található. Az Emirates
HQ metróállomás 5 perces sétára van, ahonnan könnyedén
eljuthatunk a belvárosba. Tiszta, kényelmes szobák és barátságos kiszolgálás várja a vendégeket. A szálloda tetején lévő
fitneszközpont egész nap nyitva tart és remek kilátást nyújt
a városra. A hotel bárjában csapolt söröket, különleges koktélokat és házi borokat kóstolhatunk. A tetőtérben 5 bérelhető
tárgyalóterem is rendelkezésre áll, nem csak szabadidős, de
üzleti utazók számára is remek választás.

A Citymax Hotel Al Barsha a Mall of The Emirates bevásárlóközponttól mindössze két perces sétára található. A szálloda
modern szobái elegáns bútorokkal vannak berendezve és
garantáltan biztosítják a kényelmet minden vendég számára.
Több étkezési lehetőség is rendelkezésre áll, a hotel egész nap
nyitva tartó éttermében, a tetőtéri medence bárjában vagy a
Lavazza kávézóban számos étel és ital közül lehet választani.
A strandra ingyenes transzfer biztosított, Dubai főbb látnivalói pedig rövid autóúttal elérhetőek.

Az ár tartalmazza: a szállást
4 éjre kétágyas elhelyezéssel,
standard szoba
77 700
reggelivel, a retúr repülőtéri
transzfert magyar asszisztenciával. Az ár nem tartalmazza: a nemzetközi repülőjegyet és repülőtéri illetékeket. Félpanzió felára 17 000 Ft/fő/
4 éj, teljes panzió felára 33 000 Ft/fő/4 éj. Hosszabbítás lehetséges.
Ünnepnapokon és kiemelt időszakban nem érvényes az ajánlat.
Ft/fő, reggelivel

okt. 1.–ápr. 20.

vista.hu/uae-holiday-inn-express-dubai

nov. 1.-dec 28., Az ár tartalmazza: a szállást
jan. 2-ápr. 30. 4 éjre kétágyas elhelyezéssel,
reggelivel, a retúr repülőtéri
standard szoba
89 900
transzfert magyar asszisztenciával. Az ár nem tartalmazza: a nemzetközi repülőjegyet és repülőtéri
illetékeket. Félpanzió felára 22 000 Ft/fő/4 éj. Hosszabbítás lehetséges.
Ft/fő, reggelivel

vista.hu/uae-citymax-al-barsha
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AMWAJ ROTANA JUMEIRAH BEACH
RESIDENCE*****

JW MARRIOTT MARQUIS HOTEL DUBAI *****
Magyar asszisztenciával

Magyar asszisztenciával

A Jumeirah Beach Residence ideális helyen, Dubai központjában található, a város egyik híres sétánya a „The Walk”
mentén. A hotel közvetlen hozzáférést biztosít a Jumeirah
Beach-hez, az aranyhomokos part és a kristálytiszta tenger
pedig csak pár lépésnyire van. 301 ízlésesen, modern stílusban berendezett szobája saját erkéllyel rendelkezik, amely
vagy az öbölre vagy a Palm Jumeirah szigetre néz. A szálloda éttermei számos gasztronómiai különlegességet kínálnak, legyen szó az olasz, az amerikai, a japán vagy akár a brit
konyha specialitásairól. Egy kimerítő vásárlás, egy fárasztó
városnézés vagy egy hosszú üzleti találkozó után a hotelbe
visszatérve mindenki megtalálja a számára ideális kikapcsolódást. Számos szolgáltatás áll rendelkezésre, a Flipper Kids
Club pedig gondoskodik a fiatalabb vendégek szórakozásáról.

Ft/fő reggelivel

nov. 1.-dec 2.,
jan. 6.-ápr. 22.

dec. 3-27.,
ápr. 23-30.

195 000

156 000

Classic tengerre néző szoba

Az ár tartalmazza: a szállást 4 éjre classic tengerre néző szobában kétágyas elhelyezéssel, reggelivel, a retúr repülőtéri transzfert magyar asszisztenciával. Az ár nem tartalmazza: a nemzetközi repülőjegyet és repülőtéri
illetékeket. Félpanzió felára 40 000 Ft/fő/4 éj. Hosszabbítás lehetséges.
vista.hu/uae-amwaj-rotana-jumeriah-beach-residence

60

A JW Marriott Marquis Hotel Dubai épülete a város nyüzsgő
szívében várja vendégeit, modern, díjnyertes szolgáltatásokkal. A Sheikh Zayed Road fölött magasodó 5 csillagos szálloda az egyik legmagasabb a világon, csodás kilátással a
tengerre és a városra. Stílusosan berendezett szobái és lakosztályai nyugodt légkört, kényelmet és luxust biztosítanak,
elegáns márvány fürdőszobával és 24 órás szobaszervízzel.
A hotel 10 különböző éttermében japán, olasz, indiai és thai
ételeket kóstolhatunk, de a környéken is rengeteg étkezési
lehetőség áll rendelkezésre. A Dubai Mall, a Burj Khalifa és az
Opera is pár percnyire van, tehát a szálloda tökéletes hely a
pihenni és kikapcsolódni, de a várost felfedezni vágyóknak is.

Ft/fő reggelivel
Deluxe szoba

okt. 1.-dec 26.

jan. 3-24.,
jan. 30.-ápr. 22.

ápr. 23-30.

137 000

183 000

153 000

Az ár tartalmazza: a szállást 4 éjre deluxe szobatípusban reggelivel, a
retúr repülőtéri transzfert magyar asszisztenciával. Az ár nem tartalmazza: a nemzetközi repülőjegyet és repülőtéri illetékeket. Félpanzió
felára 51 500 Ft/fő/4 éj. Hosszabbítás lehetséges. Kiemelt időszakokban és
ünnepnapokon az ajánlat nem érvényes, a helyek lekérésre foglalhatók.
vista.hu/uae-jw-mariott-marquis-hotel-dubai
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HILTON DUBAI THE WALK ****

ATLANTIS THE PALM *****

Magyar asszisztenciával

Magyar asszisztenciával

Élvezze a felejthetetlen tartózkodást a Hilton Dubai The
Walkban, a Jumeirah Beach szívében! A szálloda vendégei
olyan családbarát szállástípusok közül választhatnak, mint
a modern stúdiók, duplex lakások és több hálószobás apartmanok. A privát strandot és a hotelt egy gyalogos híd köti
össze, így a homokos part és a tenger alig pár percre van. A
híres sétálóutca a „The Walk” éttermek, bárok, üzletek és szórakozási lehetőségek széles választékát kínálja. Családok és
baráti társaságok számára tökéletes választás.

A Pálma-sziget koronájaként ékeskedő hotel Dubai egyik
ikonikus épülete, köszönhetően a boltívvel áttört impozáns
épületének, melyet már messziről fel lehet ismerni, akár a
levegőből, akár a sziget „törzsén” végig futó autóúton közeledve. A Lost Chambers akváriumban felfedezhetik a több
ezer éve eltűnt Atlantisz misztikumát (a szálló vendégek
számára a belépés ingyenes), megcsodálhatnak több mint
65000 tengeri élőlényt, találkozhatnak különleges albínó
krokodilokkal és felár ellenében piránjákat etethetnek, vagy
akár búvárkodhatnak is. A hotel vendégei számára korlátlan
belépést biztosít az Aqaventure vízi élményparkba. Aki szeretné tovább fokozni az élményeket, az felár ellenében benevezhet egy cápa szafarira, vagy rája etetésre is. A szálloda
vendégei kedvezményes áron vehetnek részt a delfin és fóka
kalandpark bemutatóin és programjain.

Ft/fő reggelivel

Ft/fő reggelivel

2 hálószobás városra néző
apartman (min 4 fős)

nov. 1.-dec 1.
239 000

dec. 2-23.
163 800

jan. 6.-ápr. 30.
213 000

Az ár tartalmazza: a szállást 4 éjre 2 hálószobás városra néző apartmanban négyágyas elhelyezéssel, reggelivel, a retúr repülőtéri transzfert
magyar asszisztenciával. Az ár nem tartalmazza: a nemzetközi repülőjegyet és repülőtéri illetékeket. Félpanzió felára 43 000 Ft/fő/4 éj. Hoszszabbítás lehetséges.
vista.hu/uae-hilton-dubai-the-walk

Ocean King szoba

nov. 4.-dec 21.

jan 6.-febr. 14.

febr. 22.-ápr. 2.

373 000

322 000

389 000

Az ár tartalmazza: a szállást 4 éjre ocean king szobatípusban reggelivel, a
retúr repülőtéri transzfert magyar asszisztenciával, a korlátlan belépőt az
Aquaventure vízi parkba. Az ár nem tartalmazza: a nemzetközi repülőjegyet és repülőtéri illetékeket. Hosszabbítás lehetséges. Kiemelt időszakokban
és ünnepnapokon az ajánlat nem érvényes, a helyek lekérésre foglalhatók.
vista.hu/uae-atlantis-the-palm
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INDONÉZIA – BALI

7 ÉS 12 ÉJSZAKÁS KEDVEZMÉNYES
CSOMAGAJÁNLATOK

A CSOMAGAJÁNLATBAN SZEREPLŐ SZIGETTÚRÁK:
A. CSODÁLATOS KINTAMANI (EGÉSZ NAPOS)

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

12 ÉJRE SZÓLÓ AJÁNLATOK
Az ár tartalmazza a szállást 12 éjre büféreggelivel, a retúr
repülőtéri transzfereket, 3 egész napos és 2 félnapos szigettúrát, és a helyi adókat.
Gyermekkedvezmény pótágyon: 2-11 év 25% kedvezmény.
A felnőtt pótágyár azonos a kétágyas árral. A hosszabbítás
minden esetben kétágyas szobára vonatkozik.

B. FELEJTHETETLEN NAPLEMENTE (FÉLNAPOS)

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

Kemenuh falu – az ősi fafaragó mesterség bemutatása,
Klungkung – kulturális központ, az Igazság Terme itt látható, Besakih templom – az egyik fő szent templom, az
Agung hegy lejtőjén épült, Bukit Jambul – rizsteraszok
D. VARÁZSLATOS ÉSZAK BALI (EGÉSZ NAPOS)

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

Bedugul –a fekete homokos part megtekintése, és az Ulun
Danu úszótemplom meglátogatása, Buyan és Tamblingan
tavak – az „ikertavak” buja, 1000 éve érintetlen őserdővel.

WINA HOLIDAY VILLA ***
Transzferrel és kirándulásokkal

E. OLEH – OLEH (FÉLNAPOS BEVÁSÁRLÓ TÚRA)

A tradicionális építészeti elemekben bővelkedő szálloda
100 m-re fekszik a népszerű Kuta Beach tengerparttól, valamint 3 percnyire a híres bevásárló negyedtől, Legian Streetől. A buja trópusi növényzettel körülölelt, hangulatos hotel
kiváló szolgáltatásokkal, remek helyi ételekkel várja vendégeit. Balinéz stílusban berendezett, balkonos szobái különböző kategóriában érhető el, így párok és családok számára
is kiváló nyaralást biztosít.
nov. 1.-dec. 22.,
jan. 6.-ápr. 30.

Ft/fő reggelivel

Barong és Kris táncbemutató – Bali híres táncművészete,
Celuk falu - arany- és ezüstművesek, Mas falu – fafaragók, Batur hegy - csodálatos kilátás a szigetre és a Baturtóra, Tampaksiring – egy történelmi jelentőségű templom
a szent forrás mellett.

A túra során a vendégek Bali híres kézműves településeire
juthatnak el, ahol hagyományos indonéz tárgyakat vásárolhatnak. 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 végpontjuk a szálláshelyül szolgáló hotel.

dec. 23.-jan. 5.

7 éj

12 éj

7 éj

12 éj

Kétágyas szobában

94 500

154 900

115 900

188 900

Hosszabbítás szoba/éj

18 900

18 900

18 900

18 900

Kötelezően fizetendő szilveszterei gálavacsora: 20 900 Ft/fő
vista.hu/indonezia-wina-holiday-villa
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SEMINYAK | 8 NAP • 7 ÉJ VAGY 13 NAP • 12 ÉJ

THE JAYAKARTA BEACH RESORT & SPA ****
Transzferrel és kirándulásokkal

NUSA DUA | 8 NAP • 7 ÉJ VAGY 13 NAP • 12 ÉJ

A hotel a híres Legian Beach közelében, gyönyörű zöldellő
környezetben helyezkedik el Bali csodálatos szigetének déli
részén. Családok, barátok vagy párok számára is kiváló
választás. 3 medencével, 1 gyermekmedencével és kényeztető kezelésekkel várja a kikapcsolódni vágyókat, valamint a
tengerpart közelségéből adódóan élvezheti a mesés homokos strand és napsütés kombinációját, amikor csak szeretné.
Ft/fő reggelivel

Kétágyas szobában
Hosszabbítás szoba/éj

nov. 1.-dec. 23.,
jan. 6.-ápr. 30.
7 éj

12 éj

124 500

203 900

24 900

24 900

NUSA DUA BEACH RESORT & SPA *****
Transzferrel és kirándulásokkal

A Nusa Dua Beach Resort & Spa egy gyönyörű 5 csillagos hotel,
amely Nusa Dua városban található, privát tengerparttal és
egy szabadtéri medencével rendelkezik. A szálláshely modern
felszereltséget és számos szolgáltatást kínál. Közvetlen Nusa
Dua hosszú, homokos strandján fekszik, tele vásárlási és szódec. 24.-jan. 5. rakozási lehetőségekkel a közelben. Naponta többször ingye7 éj
12 éj nes hotelbusz visz a Bali Collection bevásárlóközponthoz, ahol
lehetőség van egy kis shoppingolásra is. Fedezze fel Balit, az
157 500 260 500
Indiai-óceánon fekvő mágikus és barátságos szigetet!
24 900

24 900

Ft/fő reggelivel

Kötelezően fizetendő szilveszterei gálavacsora: 30 500 Ft/fő
vista.hu/indonezia-the-jayakarta-beach-resort

Kétágyas szobában
Hosszabbítás szoba/éj

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

nov. 1.-dec. 24.,
jan. 6.-ápr. 30.

dec. 24.-jan. 5.

7 éj

12 éj

7 éj

12 éj

252 900

422 900

347 900

570 500

66 000

66 000

66 000

66 000

Kötelezően fizetendő szilveszterei galavacsora: 43 500 Ft/fő

THE TANJUNG BEOA BEACH RESORT ****

vista.hu/indonezia-nusa-dua-beach-resort

Transzferrel és kirándulásokkal

A szálloda Tanjung Benoa félsziget csücskén található, az
egzotikus sziget egyik legnépszerűbb üdülőhelyén, a világhírű Nusa Dua régióban. A homokos tengerpartokkal, áttetsző
tengerrel körül ölelt csendes halászfalu a nyugodt kikapcsolódásra vágyók számára tökéletes választás. Essünk szerelembe a lélegzetelállító természeti csodákkal, a változatos
tengerpartokkal, a festői teraszos rizsföldekkel, buja dzsungelekkel és aktív vulkánokkal!
Ft/fő reggelivel

Kétágyas szobában
Hosszabbítás szoba/éj

nov. 1.-dec. 25.,
jan. 6.-ápr. 30.

dec. 26.-jan. 5.

7 éj

12 éj

7 éj

12 éj

143 500

226 500

176 500

283 500

32 500

32 500

32 500

32 500

vista.hu/indonezia-the-tanjung-benoa-beach-resort
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Kultúra és nyaralás magyar asszisztenciával
UBUD & BENOA | 8 NAP • 7 ÉJ VAGY 13 NAP• 12 ÉJ

ADIWANA SVARGA LOKA ****
SADARA BOUTIQUE RESORT ****

UBUD & NUSA DUA | 8 NAP • 7 ÉJ VAGY 13 NAP• 12 ÉJ
3 VAGY 4 ÉJ
4 VAGY 8 ÉJ

Bali kellemes tengerpartjain kívül kulturális kincsekben is
bővelkedik, melyeket nem érdemes felfedezetlenül hagyni.
A sziget hírnevét a lakosok életfelfogásból adódó végtelen
kedvességének, a szigetbelső idilli békéjének, bájos tájainak,
teraszos rizsföldjeinek, festői falvainak, az ősi kultúra helyi
szokásokkal gazdagított hindu hitéletének, aktív, őszinte világának és a tengerpartok sokféleségének köszönheti. Vesse
bele magát a pezsgő balinéz életbe Ubudban és fedezze fel a
terület egyedi kulturális örökségeit, majd pihenjen Benoa tengerpartján és élvezze a Sadara Boutique Resort kényelmét!

Ft/fő reggelivel

Kétágyas szobában

dec. 24.-jan. 7.

7 éj

12 éj

7 éj

12 éj

162 900

253 500

192 900

306 500

Az ár tartalmazza: a szállást 3 éjre Ubudban kétágyas deluxe szobában,
4*-os szállodában, és 4/8 éjre Benoán kétágyas classic szobában, 4*-os
szállodában, a reggelit, a repülőtéri és a szállodák közötti transzfereket, a
magyar asszisztenciát, gyümölcskosarat érkezéskor. Az ár nem tartalmazza: a repülőjegyet és repülőtéri illetéket, a személyes kiadásokat és
borravalókat. Fakultatív kirándulásokról érdeklődjön irodáinkban.

64

3 VAGY 4 ÉJ
4 VAGY 8 ÉJ

A csodálatos és változatos Balin láthatunk aktív vulkánokat, buja dzsungeleket, kis, kacskaringós földutakat.
Megízlelhetjük az egzotikus konyha remekeit: mogyorószószos nyársonsülteket, vagy akár a nasi gurih-t, a sűrű kókusztejben párolt rizst. A sziget további előnye, hogy meglepően
jutányos áron foglalhatunk luxusszállodákat, mesés kerti
környezetben, a helyi építészeti díszítő elemek gazdag tárházával. Ilyen többek között az Ubud Village Resort butikhotel, melynél folyóvölgyekkel, parkosított trópusi kertekkel,
kókuszpálmákkal, lótusz tavakkal vagy lépcsőzetes rizsföldekkel találjuk szemben magunkat.

Ft/fő reggelivel

nov. 1.-dec. 23.,
jan. 8.-márc. 31.

vista.hu/indonezia-ubud-benoa

THE UBUD VILLAGE RESORT *****
AYODYA BEACH RESORT *****

Kétágyas szobában

nov. 1.-dec. 19.,
jan. 11.-márc. 31.

dec. 20.-jan. 10.

7 éj

12 éj

7 éj

12 éj

267 900

387 500

290 500

417 900

Az ár tartalmazza: a szállást 3 éjre Ubudban kétágyas Garden Pool Villában, 5*-os szállodában, és 4/8 éjre Nusa Duán kétágyas deluxe szobában,
5*-os szállodában, a reggelit, a repülőtéri és a szállodák közötti transzfereket, a magyar asszisztenciát, gyümölcskosarat érkezéskor. Az ár nem tartalmazza: a repülőjegyet és repülőtéri illetéket, a kötelező karácsonyi
vacsorát Ubudban (43 500 Ft/fő), a személyes kiadásokat és borravalókat.
Fakultatív kirándulásokról érdeklődjön irodáinkban.
vista.hu/indonezia-ubud-nusa-dua
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KENYA, TANZÁNIA

INTENZÍV SZAFARI KENYÁBAN

8 NAP • 7 ÉJ

Garantált indulás már 2 főtől!

TANZÁNIA FELFEDEZÉSE

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

Garantált indulás minden szerdán, már 2 főtől!

Ezalatt a szafari kirándulás alatt Kenya legnevesebb rezervátumait 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 álltamigráció alatt a legérdekesebb, amikor a Masai
Mara Vadrezervátumon milliónyi vad halad át. A szafarizás után
tengerparti nyaralással tehető teljessé az élményekkel teli út.

Ft/fő kétágyas szobában
2 fő esetén

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

jan. 4., 18.,
febr. 1., 15., 29.,
márc. 14.

márc. 28.,
ápr. 25.,
máj. 9., 23.,

592 900

612 800

576 900

Az ár tartalmazza: a programot, angol nyelvű csoporthoz csatlakozva, a
szállást 7 éjszakára 4–5* szálláshelyek kétágyas szobáiban, a teljes ellátást, a
vadleseket 6 személyes szafarijárműben, a tapasztalt, angol nyelvű vezetőt,
és a rezervátum belépőket. Az ár nem tartalmazza: a repülőjegyeket, a vízumot, az egyéb, személyes kiadásokat, borravalókat, a fakultatív programokat.
vista.hu/afrika-intenziv-szafari-kenyaban

6 NAP • 5 ÉJ

Arusha | Ngorongoro-kráter | Serengeti | Manyara-tó | Arusha
Tanzánia különös látnivalókat és izgalmas élményeket tartogat
a látogatók számára. 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. Majd látogassák meg a maszájok által „végtelen
síkságnak” elnevezett Serengeti Nemzeti Parkot, ahol a számtalan vad mellett 400 madárfaj egyedei is megfigyelhetők. Végül
a flamingóiról és a faágak közt pihenő
oroszlánokról híres Manyara-tó környékét se hagyja ki! A szafarizást tengerparti
nyaralással érdemes kiegészíteni.

nov. 6., 13., 20., 27.,
dec. 4., 1., 18.

Ft/fő
kétágyas szobában

jan. 8., 15., 22., 29.,
ápr. 1., 8., 15.,
febr. 5., 12., 19., 26.,
22., 29.,
márc. 4., 11., 18., 25. máj. 6., 13., 20.

756 600

694 900

vista.hu/afrika-tanzania-felfedezese
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627 900

Az ár tartalmazza: a szállást 5 éjszakára 4* szálláshelyek kétágyas szobáiban, a teljes ellátást, a vadleseket 6 személyes szafarijárműben csoportohz
csatlkaozva, a tapasztalt, angol nyelvű vezetőt, és a rezervátum belépőket.
Az ár nem tartalmazza: a repülőjegyeket, a vízumot, az egyéb, személyes
kiadásokat, borravalókat, a fakultatív programokat.
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Kultúrkalandoroknak
Min n váam ´µerni új kultúrákat, be lái a הl§ek
hé¼öznapi étébe és sreék is hazavinni valamit a ntalitá¸kból.
Srem járni a הl§ múumat, mplat és a tö¬ém
smpоtjából is ½n«s épí¾ént. Srek utána va®i a dknak,
előn is iµerni a הlt, amit
g sreék nézni.
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JORDÁNIA

JORDÁN KÖRÚT | 8 NAP • 7 ÉJ

HOLT-TENGER ÉS SIVATAG
Éjszakázás a sivatagban

indulás minden vasárnap

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

A jordániai Ammanban helyi kísérővel, adott időkeretben biztosan többet látunk, mert a nevezetességek közötti
tömegközlekedés bonyolult, nem igazán megbízható. A
régmúltat és a jelent is személyes sztorikkal érdekesebben
ismerhetjük meg, nem kell minden egyes csúcsprogramnál
izgulni, hogy jó idegenvezetőt fogunk-e ki. Wadi Rum-ban
a sivatagi éjszaka bizonyosan felejthetetlen élmény, a Holttengeri kirándulást pedig okos dolog kombinálni a Nebohegy és a Madaba-i templomok meglátogatásával. Petra
romvárosa mindenki számára a jordániai utazás csúcspontja és ott még inkább praktikus alapos terepismerettel
rendelkező helyire bízni az időbeosztást.
nov. 1–30.,
febr. 1–29.

dec. 1–23.,
jan. 6–31.

3* szállodákban

316 900

302 900

318 900

4* szállodákban

347 900

322 900

347 900

Ft/fő, félpanzióval

dec. 24.–jan. 5.,
márc. 1.–máj. 31.

Az ár tartalmazza: a szállást 2 éjre Ammanban, 2 éjre a Holt-tengernél,
2 éjre Petrában, és 1 éjre Wadi Rumban a választott szállodakategória kétágyas szobáiban, a félpanziós ellátást, a belépőket, 1,5 órás angol nyelvű túravezetést Petrában, 1,5 órás angol nyelvű idegenvezetést Jerashban,
a 1,5 órás dzsiptúrát Wadi Rumban, a vízumot és a programokat kényelmes
járművel, angol nyelvű csoporthoz csatlakozva. Az ár nem tartalmazza:
a repülőjegyet, a személyes kiadásokat, a borravalókat. Wadi Rumban a „full
of stars” sátor felára: 35 800 Ft/fő. A túra más érkezési nappal is foglalható,
ez esetben a program sorrendje változik.
vista.hu/jordania-holt-tenger-es-sivatag

JORDÁNIA ÍZELÍTŐ | 4 NAP • 3 ÉJ

CSILLAGTÚRA AMMANBÓL
Amman | Holt-tenger | Amman | Petra | Amman
Az út során felfedezheti Amman városát, ahol olyan nevezetességeket látogathat meg, mint a Citadella, az Amfiteátrum
és a Régészeti Múzeum. Lebeghet a Holt-tengeren, melynek vize is és iszapja is gazdag ásványi sókban. Jordánia
legnépszerűbb látnivalója sem maradhat ki a sorból, mely
nem más, mint Petra, a híres nabateus rózsaszín város, ahol
angol nyelvű idegenvezető segítségével ismerkedhet az ősi
várossal. Tartson velünk erre az érdekes csillagtúrára!
Ft/fő, reggelivel

nov. 1.–máj. 31.

3* szállodákban

143 900

Az ár tartalmazza: a szállást
3 éjre Ammanban, a választott szállodakategória két4* szállodákban
153 900 ágyas szobáiban, a reggelis
ellátást, a belépőket, 1,5 órás angol nyelvű túravezetést Petrában, a szükséges transzfereket és a vízumot. Az ár nem tartalmazza: a repülőjegyet, a személyes kiadásokat, a borravalókat. Félpanziós felár:
11 700 Ft/fő/3 éj. Az ár ünnepnapokon nem érvényes.
vista.hu/jordania-csillagtura-ammanbol

KULTÚRKALANDOROKNAK

Vista_tel_2019-20_1011.indb 67

67

2019. 10. 11. 15:41

OMÁN

OMÁN, MASZKAT | 5 NAP • 4 ÉJ

OMÁN, MASZKAT | 5 NAP • 4 ÉJ

HOTEL GRAND MILLENIUM HOTEL *****

HOTEL CROWNE PLAZA MUSCAT ****

Magyar asszisztenciával

Magyar asszisztenciával

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

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

okt. 1.-ápr. 22.

ápr 23-30.

városra néző szoba

238 000

178 000

tengerre néző szoba

279 000

208 500

tengerre néző szoba balkonnal

289 000

219 000

Az ár tartalmazza: a szállást 4 éjre választott szobatípusban reggelivel,
a retúr repülőtéri transzfert magyar asszisztenciával Maszkat Nemzetközi Repülőteréről. Az ár nem tartalmazza: a nemzetközi repülőjegyet
és repülőtéri illetékeket. Félpanziós ellátás felára: 141 500 Ft/fő/4 éj.
Hosszabbítás lehetséges. Kiemelt időszakokban és ünnepnapokon az
ajánlat nem érvényes, a helyek lekérésre foglalhatók.
vista.hu/oman-hotel-crowne-plaza-muscat

Ft/fő, reggelivel

okt. 1.-ápr. 30.

Az ár tartalmazza: a szállást 4
éjre választott szobatípusban
reggelivel, a retúr repülőtéri
Club szoba
229 900 transzfert magyar asszisztenciával Maszkat Nemzetközi Repülőteréről. Az ár nem tartalmazza: a nemzetközi repülőjegyet és repülőtéri illetékeket. Félpanziós ellátás felára:
61 900 Ft/fő/4 éj. Hosszabbítás lehetséges. Kiemelt időszakokban és ünnepnapokon az ajánlat nem érvényes, a helyek lekérésre foglalhatók.
Classic szoba

199 900

vista.hu/oman-grand-millenium-hotel

68

KULTÚRKALANDOROKNAK

Vista_tel_2019-20_1011.indb 68

2019. 10. 11. 15:41

OMÁN, MASZKAT | 5 NAP • 4 ÉJ

OMÁN, MASZKAT | 5 NAP • 4 ÉJ

HOTEL INTERCONTINENTAL MUSCAT *****

HOTEL GRAND HYATT MUSCAT *****

Magyar asszisztenciával

Magyar asszisztenciával

Az öt csillagos szálloda Maszkat kormányzati és diplomáciai
negyedében fekszik, a tengerparttól pár lépésre, csodálatos
kilátással a Hajjar hegyekre. A szálláshelyen minden adott
a tökéletes nyaraláshoz, többek között teniszpálya, medencék, fitneszterem, szauna és jacuzzi várják a pihenni és
kikapcsolódni vágyó vendégeket.

Omán igazi különlegesség az arab úti célok között, és az
egyik legbiztonságosabb ország is, mely hűen tartja hagyományait és őrzi kulturális értékeit. Sok helyen lehet találkozni
érintetlen tájjal és autentikus környezettel. Szomszédjával
ellentétben Omán máig megmaradt hiteles arab országnak,
barátságos, vendégszerető helyiekkel. A Grand Hyatt Muscat
tökéletes üzleti és szabadidős célokra. A szálloda Maszkat
egyik legnagyobb és legszebb luxusszállodája, mely 280 elegánsan berendezett szobával és lakosztállyal rendelkezik.

Ft/fő, reggelivel

okt. 1.-ápr. 30.

Premium hegyre néző szoba

242 000

Premium tengerre néző szoba

272 000

Az ár tartalmazza: a szállást 4 éjre választott szobatípusban reggelivel,
a retúr repülőtéri transzfert magyar asszisztenciával Maszkat Nemzetközi
Repülőteréről. Az ár nem tartalmazza: a nemzetközi repülőjegyet és repülőtéri illetékeket. Félpanziós ellátás felára 61 900 Ft/fő/4 éjszaka.
Hosszabbítás lehetséges. Kiemelt időszakokban és ünnepnapokon az ajánlat nem érvényes, a helyek lekérésre foglalhatók.
vista.hu/oman-hotel-intercontinental-muscat

Ft/fő reggelivel
Grand szoba

okt. 1.-dec. 23. jan. 5.-ápr. 5., ápr. 19-30.
294 000

ápr. 6-18.

255 000

314 000

View szoba

314 000

274 000

335 000

Club Szoba

362 000

249 900

398 800

Az ár tartalmazza: a szállást 4 éjre választott szobatípusban reggelivel,
a retúr repülőtéri transzfert magyar asszisztenciával Maszkat Nemzetközi Repülőteréről. Az ár nem tartalmazza: a nemzetközi repülőjegyet és
repülőtéri illetékeket. Félpanziós ellátás felára 2019-ben 81 500 Ft/fő/4 éj,
2020-ban 61 900 Ft/fő/4 éjszaka. Hosszabbítás lehetséges. Kiemelt időszakokban és ünnepnapokon az ajánlat nem érvényes, a helyek lekérésre
foglalhatók.
vista.hu/oman-hotel-grand-hyatt-muscat
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KATAR

KATAR, DOHA | 4 NAP • 3 ÉJ

KATAR, DOHA | 4 NAP • 3 ÉJ

WARWICK DOHA HOTEL *****

HOTEL INTERCONTINENTAL DOHA *****

A Warwick Doha Hotel ötcsillagos szálloda, nagy, olasz márványból épült, elegáns, bécsi függönyökkel díszített belső
terekkel, ahol a ragyogó arany és vörös színek dominálnak. Jól felszerelt szobái és lakosztályai berendezésében a modern stílus klasszikus arab vonásokkal ötvöződik.
A hotel központi elhelyezkedése miatt az étkezés, a vásárlás
és a főbb látnivalók miatt sem kell messzire mennünk. A spa
központban többféle masszázs és kezelés közül választhatunk,
pihenhetünk a tetőtéri medencénél, ahonnan lenyűgöző kilátás nyílik a városra minden irányból, a szálloda öt éttermében
pedig rengeteg finomságot és különlegességet kóstolhatunk. A
vendégszeretet, a luxus és a személyre szabott szolgáltatások
választéka biztosan felejthetetlenné teszik a dohai utazást!

Az 5 csillagos InterContinental Doha Hotel tökéletes helyen,
a City Centre bevásárlóközponttól, a Doha golfklubtól és a
Kiállítási és Kongresszusi Központtól néhány perces sétára
található. A szálloda területén 12 étterem és bár, illetve
számos kikapcsolódási lehetőség várja a vendégeket. Az
edzőtermen kívül, kivilágított tenisz-, fallabda- és strandröplabda pályák várják a sportolni vágyókat. A hotel a
gyermekekről sem feledkezik meg, biztosítanak gyermekprogramokat, beltéri játszóhelység és gyermekmedence is
a fiatalabb vendégek rendelkezésére áll. Több bérelhető tárgyaló-, konferencia- és bálterem is van a szállodán belül, a
családokon és a pihenni vágyókon kívül, üzleti utazóknak is
ideális választás.

Ft/fő reggelivel

okt. 1.-márc. 31. Az ár tartalmazza: a szállást 3 éjre
a választott szobatípusban reggeli69 000
vel, a retúr repülőtéri privát transzDeluxe szoba
75 000 fert Doha Nemzetközi Repülőteréről.
Az ár nem tartalmazza: a nemzetközi repülőjegyet és repülőtéri illetékeket. Félpanzió felára 43 000 Ft/fő/3 éj, teljes ellátás felára 61 000 Ft/fő/3 éj.
Hosszabbítás lehetséges. Kiemelt időszakokban és ünnepnapokon az ajánlat nem érvényes, a helyek lekérésre foglalhatók.
Superior szoba

vista.hu/qatar-warwick-doha-hotel

70

okt. 1.-márc. 31. Az ár tartalmazza: a szállást 3 éjre
superior szobatípusban reggelivel,
Superior szoba
83 000
a retúr repülőtéri transzfert Doha
Nemzetközi Repülőteréről. Az ár nem tartalmazza: a nemzetközi repülőjegyet és repülőtéri illetékeket. Hosszabbítás lehetséges. Kiemelt időszakokban és ünnepnapokon az ajánlat nem érvényes, a helyek lekérésre
foglalhatók.
Ft/fő reggelivel

vista.hu/qatar-hotel-intercontinental-doha
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KATAR, DOHA | 4 NAP • 3 ÉJ

KATAR, DOHA | 4 NAP • 3 ÉJ

W DOHA HOTEL & RESIDENCES *****

FOUR SEASONS HOTEL DOHA *****

A W Doha Hotel & Residences a Perzsa-öbölben található,
ahol betekintést kapunk a város hangulatos éjszakai életébe, a legjobb kulináris élmények részesei lehetünk és
vásárlási szenvedélyünknek is hódolhatunk. 442 elegáns,
modern stílusban berendezett szoba és lakosztály, segítőkész személyzet és személyre szabott szolgáltatások, a legmodernebb technológia és egyedülálló kényelem várja a
vendégeket. Ha a város legexkluzívabb éttermeit keressük
ki sem kell lépnünk a szállodából. A három Michelin csillagos
séf, Jean-Georges Vongerichten étterme mellett, autentikus
olasz vendéglő is van az épületen belül. A hotel tökéletes
kiindulópont a várost felfedezni vágyóknak is. A városnézés
alatt érezzük majd a kontrasztot Doha hatalmas felhőkarcolói és ősi építészete között, ami csak még különlegesebbé
teszi az utazást.

A Four Seasons Hotel Doha a Perzsa-öböl partján, Doha
nyüzsgő belvárosában kínál luxus szállást saját fehér homokos stranddal, jachtkikötővel és világszínvonalú gyógyfürdővel. A bevásárláshoz egy rövid gyalogutat kell megtenni,
hiszen a város legnagyobb bevásárlóközpontja alig pár percre
van a hotel épületétől, de aki inkább várost nézne, annak sem
kell messzire mennie, mert a legfontosabb látnivalók is közel
vannak. Számos étkezési lehetőség közül választhatunk.
A világ egyik legnagyobb Nobu éttermében japán ételeket
kóstolhatunk, de az olasz konyha szerelmeseinek és a helyi
ízeket kipróbálni vágyóknak is van bőséges választék. Egy
hosszú bevásárlás vagy városnézés után a hotelbe visszatérve
pihenhetünk a tenger vagy a medence partján, lazíthatunk a
gyógyfürdőben vagy regenerálódhatunk a szépségszalonban.
A tisztaság, a luxus, a csendes légkör és a vendégszeretet megfelelő környezetet biztosít a kikapcsolódáshoz Dohában.

okt. 1.-márc. 31. Az ár tartalmazza: a szállást 3 éjre
spectacular szobatípusban reggeliSuperior szoba
305 500
vel, a retúr repülőtéri transzfert
Doha Nemzetközi Repülőteréről. Az ár nem tartalmazza: a nemzetközi
repülőjegyet és repülőtéri illetékeket. Hosszabbítás lehetséges. Kiemelt
időszakokban és ünnepnapokon az ajánlat nem érvényes, a helyek lekérésre foglalhatók.

Az ár tartalmazza: a
szállást 3 éjre a premiPremier tengerre néző szoba
466 000
er tengerre néző szobatípusban reggelivel, a retúr repülőtéri privát transzfert Doha Nemzetközi
Repülőteréről. Az ár nem tartalmazza: a nemzetközi repülőjegyet és repülőtéri illetékeket. Hosszabbítás lehetséges. Kiemelt időszakokban és ünnepnapokon az ajánlat nem érvényes, a helyek lekérésre foglalhatók.

Ft/fő reggelivel

vista.hu/qatar-w-doha-hotel

Ft/fő reggelivel

okt. 1.-márc. 31.

vista.hu/qatar-four-seasons-hotel-doha
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INDONÉZIA

JÁVA KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGEI
ÉS TERMÉSZETI CSODÁI

7 NAP • 6 ÉJ

DÉL-BORNEÓ ÉS A TANJUNG PUTING
NEMZETI PARK ORÁNGUTÁNJAI 7 NAP • 6 ÉJ

Solo | Yogyakarta | Jombang | Malang | Bromo-hegy | Ijen- Banjarmasin | Lokbaintan | Cempaka | Loksado | Pangkalanbun |
fennsík | Ketapang | Bali
Kumai | Tanjung Puting rezervátum | Pangkalanbun
Elképesztően varázslatos kultúra és művészetek, isteni
ételek, buja esőerdők, ősi templomok, vulkanikus hegyek
és megismételhetetlen élmények várják Jáva szigetén. Igazi
kalandoroknak 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.

Ft/fő leírás szerinti
ellátással

nov. 1.-dec. 23.,
jan. 6.-ápr. 30.

Az ár tartalmazza: a szállást
6 éjre középkategóriás, reggeKétágyas szobában
336 000 lit és ebédet 6 alkalommal,
vacsorát egy alkalommal, a szükséges transzfereket, a helyi idegenvezetést
angol/német nyelven, a szükséges belépőjegyeket, a vonatjegyet Yogyakartából Jombangig. Az ár nem tartalmazza: a repülőjegyet és repülőtéri
illetéket, és a borravalókat. Hosszabbítási lehetőség Balin: Sadara Boutique
Beach Resort **** vagy hasonló 19 500 Ft/fő/éj classic kétágyas szobában.
vista.hu/indonezia-java-kulturalis-oroksege
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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 raftingal
és nem utolsó sorban a világ természeti csodáinak egyikével,
a Tanjung Puting Nemzeti Park élővilágának felfedezésével.

Az ár tartalmazza: a szükséges transzfereket, a szállást 6
éjre középkategóriás hotelekKétágyas szobában
457 900 ben, reggelit 6 alkalommal,
ebédet és vacsorát 5 alkalommal, a leírásban szereplő programokat, az utazást légkondicionált busszal/minibusszal, a helyi angol nyelvű idegenvezetőt, a belépődíjakat és az adókat, jegyet a helyi repülőgép járatra Banjarmasin
és Pankalanbun között. Az ár nem tartalmazza: a nemzetközi repülőjegyet és repülőtéri illetékeket, a személyes kiadásokat.
Ft/fő

nov. 1.-dec. 23.,
jan. 6.-ápr. 30.

vista.hu/indonezia-del-borneo-tanjung-puting
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MÁLTA

SUNFLOWER HOTEL ***

SEASHELL RESORT AT SUNCREST ****

Repülőtéri transzferrel az árban

Repülőtéri transzferrel az árban

A Sunflower Hotel egy gyönyörű és egyedi 3 csillagos szálloda, mely néhány percnyire található a tengertől, Qawrában,
a Szent Pál-öbölben. A szálloda 2003-ban nyitotta meg kapuit,
világos és tágas légkondicionált szobákkal és a szálloda egész
területén elérhető a wifivel. A kényelem és a szolgáltatás minősége messze meghaladja a szabványt, a kiszolgálás kivételes.
A hotel előcsarnokába belépve a kellemes légkör és a barátságos környezet köszönti a vendégeket, mely alapja egy igazán
kellemes nyaralásnak. Sokak szerint a földközi-tengeri térségben Málta az egyik legérdekesebb, legsajátosabb úti cél.
Az apró, csaknem mindig napsütéses szigetország vonzereje
elsősorban a markáns egyediségében van.

A szálloda a tengerparton fekszik, ami azt jelenti, hogy garantáltan fantasztikus kilátás nyílik a Földközi-tengerre. A Suncrest
városában és Qawra vízpartján található Seashells Resort akadálytalan kilátást nyújt a legtöbb szobából és kényelmes elhelyezkedést biztosít Málta felfedezéséhez. Itt nyugodtan nézheti
a tengeri napfelkeltét az ágyból, miközben a reggeli kávéját
kortyolgatja. Éttermek, gasztropub-ok, szabadidős létesítmények, sporttevékenységek és még sok más található a szállodától gyalogosan. Pihenjen és élvezze máltai üdülését!

Ft/fő reggelivel
standard kétágyas
szobában, 3 éjre
standard kétágyas
szobában 7 éjre

nov. 1–30.,
márc. 1–31.

nov. 1–30.

dec. 1–25.,
jan. 6.–febr. 29.

dec. 26.–
jan. 5.

márc. 1–31.

standard kétágyas
szobában, 3 éjre

38 600

33 500

57 400

43 900

kétágyas, balkonos
szobában 3 éjre

42 500

37 400

59 900

47 900

39 900

kétágyas, tenger felé
néző szobában, 3 éjre

52 200

46 900

69 900

57 400

78 700

standard kétágyas
szobában 7 éjre

75 700

63 600

119 500

87 800

kétágyas, balkonos
szobában 7 éjre

84 800

72 700

128 500

97 500

106 900

95 400

149 900

119 900

dec. 1–23.,
dec. 24.–jan. 2.
jan. 3.–febr. 29.

29 700
57 600

27 900
49 900

Az ár tartalmazza: a szállást 3 illetve 7 éjre kétágyas szobában reggelivel,
és a repülőtéri transzfereket. Az ár nem tartalmazza: a kiutazás költségét, félpanziós ellátás esetén a kötelező karácsonyi vacsorát (11 500 Ft/fő),
és a kötelező szilveszteri vacsorát (13 200 Ft/fő). Gyermekár pótágyon:
3 éves kor alatt ingyenes, 4-12 éves kor között: -50%. Felnőtt pótágyon:
-30%. Félpanziós felár: 3 900 Ft/fő/éj.

Ft/fő, reggelivel

kétágyas, tenger felé
néző szobában, 7 éjre

vista.hu/malta-sunflower-hotel

FAKULTATÍV PROGRAMLEHETŐSÉGEK
angol nyelvű csoportokhoz csatlakozva

Félnapos Valletta városnézés (hétfőnként):

15 400 Ft/fő

Félnapos Mdina városnézés (keddenként):

10 900 Ft/fő

Félnapos Vittoriosa, Cospicua és Senglea
kirándulás (szerdánként):

12 300 Ft6fő

Egész napos Gozo kirándulás ebéddel
(csütörtökönként):

23 900 Ft6fő

Félnapos Marsaxlokk piac és a Kék Barlang
(vasárnaponként):

11 900 Ft/fő

Az ár tartalmazza: a szállást 3 illetve 7 éjre kétágyas szobában reggelivel,
és a repülőtéri transzfereket. Az ár nem tartalmazza: a kiutazás költségét, félpanziós ellátás esetén a kötelező karácsonyi vacsorát (26 600 Ft/fő),
és a kötelező szilveszteri vacsorát (35 400 Ft/fő). Gyermekár pótágyon,
egy gyermek esetén: 12 éves kor alatt ingyenes. Felnőtt pótágyon: -25%.
Félpanzió felár: 5 700 Ft/fő/éj (mely tartalmazza az étkezések során a korlátlan italfogyasztást házi borokból, csapolt sörből, üdítőkből és vízből).
vista.hu/malta-seashell-resort
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AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

New York
THE EMPIRE HOTEL ****

CAMBRIA HOTEL NEW YORK
TIMES SQUARE ***

Repülőjeggyel és repülőtéri transzferrel az árban

Repülőjeggyel és repülőtéri transzferrel az árban

Az Empire Hotel elhelyezkedésének köszönhetően, vendégei
könnyen és rövid idő alatt érhetik el New York leghíresebb
látnivalóit. Közvetlenül az utca túloldalán található a Lincoln
Központ, de szintén rövid sétatávolságra van a szállodától a
Columbus Circle és a Central Park is. Napközben fedezze fel
New Yorkot, este pedig élvezze az Empire Hotel vendégszeretetét, lazítson a hotel stílusosan és kényelmesen berendezett
szobáiban vagy a szálloda bárjainak valamelyikében! Többféle
koktél közül választhatnak a vendégek a Lobby Barban, amely
a Gossip Girl rajongóknak ismerős lehet, de aki a szabad levegőt és a városra nyíló kilátást preferálná, annak az Empire
Rooftop Bar a tökéletes választás.
Ft/fő
önellátással

okt. 1-30.

nov. 1-5.

nov. 6-10.

nov. 11-26.

kétágyas szobában

439 900

448 900

408 500

304 900

Ft/fő
önellátással

nov. 27.dec. 15.

dec. 16-28.

jan. 2.febr. 29.

márc. 1-14.

kétágyas szobában

438 900

315 900

269 900

263 900

A Cambria Hotel New York - Times Square szálloda New York
legkedveltebb részén található, a város központjában, ahonnan még csak taxiba sem kell ülnie, hogy eljusson olyan látnivalókhoz, mint a Rockefeller Center, az Empire State Building, a
Central Park vagy a Madison Square Garden. A környéken rengeteg étterem és sok népszerű márka üzlete várja az étkezni
vagy vásárolni vágyókat. A hotel vendégei számára fitneszközpont, bár, étterem és nagy befogadóképességű tárgyalóterem áll rendelkezésre. Mind szabadidős, mind üzleti utazók
számára kiváló választás.

Az ár tartalmazza*: a repülőjegyet, a szállást 4 éjre kétágyas szobában és a
repülőtéri transzfereket. Az ár nem tartalmazza*: a repülőtéri illetéket
(130 000 Ft/fő), az ESTA elektronikus beutazási engedélyt (kb. 8900 Ft/fő), a
helyszínen fizetendő üdülőhelyi díjatés a sztornó biztosítást (1,5%/foglalás).
*A választható szolgáltatások indulási időpontonként eltérőek lehetnek.
vista.hu/usa-the-empire-hotel

FAKULTATÍV PROGRAMLEHETŐSÉGEK
2 napos New York Pass
67 900 Ft/fő
3 napos New York Pass
76 900 Ft/fő
5 napos New York Pass
94 600 Ft/fő
7 napos New York Pass
106 900 Ft/fő
Empire State Building belépő
13 300 Ft/fő
Metropolitan múzeum belépőjeggyel
9 300 Ft/fő
Metropolitan múzeum belépőjegy audioguide-dal
11 400 Ft/fő
Szabadságszobor és az Ellis-sziget komppal:
21 200 Ft/fő

74

Ft/fő
önellátással

okt. 1-30.

nov. 1.– dec.
31.

jan. 1-31.

kétágyas
szobában

425 900

409 900

269 900

feb. 1-29. márc. 1-30.
279 900

273 900

Az ár tartalmazza*: a repülőjegyet, a szállást 4 éjre kétágyas szobában és a
repülőtéri transzfereket. Az ár nem tartalmazza*: a repülőtéri illetéket
(130 000 Ft/fő), az ESTA elektronikus beutazási engedélyt (kb. 8900 Ft/fő), a
helyszínen fizetendő üdülőhelyi díjatés a sztornó biztosítást (1,5%/foglalás).
*A választható szolgáltatások indulási időpontonként eltérőek lehetnek.
vista.hu/usa-cambria-hotel-new-york

KULTÚRKALANDOROKNAK

Vista_tel_2019-20_1011.indb 74

2019. 10. 11. 15:41

ÜZBEGISZTÁN
Privát körutazás

7 NAP • 6 ÉJ

A SELYEMÚT MISZTIKUS KARAVÁNVÁROSAI
ÉS VILÁGÖRÖKSÉGI HELYSZÍNEK
Taskent | Khiva | Bukhara | Shakhrisabz | Szamarkand
Üzbegisztán magával ragad és elvarázsol - ez az Ezeregyéjszaka
és Dzsingisz Kán országa. A 14. század egyik legizgalmasabb
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 kézműves termékeket, szőnyegeket, hogy megkóstolják az üzbég
konyha remekeit és megtapasztalják a helyiek páratlan vendégszeretet. Megtekinthetik a „Kelet Rómájának” is nevezett Szamarkand egyedülálló építészetét; a város a Selyemút
központi 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.

Ft/fő reggelivel

márc. 15.–nov. 15.

Kétágyas szobában 2 fő esetén

286 900

Az ár tartalmazza:a szállást 6 éjre kétágyas szobában reggelivel, az első
napon a szoba korai átvételét, a helyi angol nyelvű idegenvezetést, a
transzfert légkondicionált járművel, a belföldi repülőjegyet, valamint a belépőket a program során érintett látnivalókhoz. Az ár nem tartalmazza:
a nemzetközi repülőjegyet és repülőtéri illetéket, a fakultatív félpanziós ellátást (22 900 Ft/fő/6 vacsora), és a javasolt borravalót (kb. 35 USD/fő).
vista.hu/uzbegisztan-selyemut-misztikus-karavanvarosai

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 megközelíthető.
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Ázsia rajongóknak
Áz³a l©n elvarázl. Sreém e zni min n sÀetét
enk a kápráza«s és erarcú viláÁak.
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THAIFÖLD

Phuket
KATA BEACH | 8 NAP • 7 ÉJ

KARON BEACH | 8 NAP • 7 ÉJ

PEACH HILL RESORT ****

PEACH BLOSSOM RESORT ****+

10% előfoglalási kedvezmény!

Töltsön el egy trópusi vakációt a gyönyörű hegyoldalban lévő
Peach Blossom-ban, mindössze 400 méterre az azúrkék
A Kata és a Karon beach között található a szívélyes családi Andamán-tengertől. A Kata és Karon, a két népszerű családi
hotel, a Peach Hill Resort & Spa, mely nagyszerű, napsüté- strand között, dús növényzettel rendelkező dombos vidéses nyaralást kínál - szórakoztató tevékenységekkel karöltve ken található hotelben rengeteg lehetőség van a környék fel- mindenki számára. A Phuket-en lévő üdülőhely csak egy fedezésére. Aludjon jól elegáns és tágas szobákban, lazítson
rövid sétára van a fehér homokos strandoktól, közvetlenül a gyönyörű medence mellett, és fogyasszon ízletes ételeket
a város központjában, megkönnyítve ezzel a környék felfe- egész nap nyitva tartó étteremben.
dezését. Töltse pihentető napjait a három látványos úszómedence mellett, élvezze a híres trópusi koktélokat, vagy
szánjon magára egy kis időt a Santi Spa-ban, amely különféle
masszázsokat, arc- és arckezeléseket kínál.

Ft/fő reggelivel

okt. 1-31.

nov. 1dec. 20.

dec. 21.jan. 10.

jan. 11.márc. 31.

Superior szobában

85 900

125 900

179 900

148 900

Deluxe szobában

94 900

134 900

189 900

156 900

Villa Jacuzzi szobában

116 900

156 900

208 900

176 900

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában, a reggelis ellátást,
a retúr repülőtéri transzfert és a magyar asszisztenciát. Az ár nem tartalmazza: a repülőjegyet és a repülőtéri illetéket, a kötelező szilveszteri
vacsorát (54 900 Ft/fő). A 3. fő részére pótágy és a gyermek kedvezményekről érdeklődjön irodánkban. Hosszabbítás lehetséges.
10% előfoglalási kedvezmény biztosított a fenti árakból okt.31-ig történő
foglalással.
vista.hu/thaifold-peach-hill

Ft/fő reggelivel

okt. 1-31.

nov. 1.dec.20.

dec. 21.jan. 20.

Grand Deluxe szobában

139 900

152 900

199 900

167 900

Grand lakosztályban

184 900

198 900

244 900

198 900

Pool Villában

476 900

476 900

609 900

519 900

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában, a reggelis ellátást,
a retúr repülőtéri transzfert és a magyar asszisztenciát. Az ár nem tartalmazza: a repülőjegyet és a repülőtéri illetéket, a kötelező szilveszteri
vacsorát (54 900 Ft/fő). A 3. fő részére pótágy és a gyermek kedvezményekről érdeklődjön irodánkban. Hosszabbítás lehetséges.
vista.hu/thaifold-peach-blossom
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KARON BEACH | 8 NAP • 7 ÉJ

KARON BEACH | 8 NAP • 7 ÉJ

BEST WESTERN PHUKET OCEAN ***

THE OLD PHUKET ****

Üdüljön az Andaman-tenger által körül ölelt déli régió paradicsomi tájain, ahol hosszan elnyúló, smaragdzöld vízzel és
pálmafákkal hívogató homokos strandok, a keleti gasztronómia íz-kavalkádja, buja esőerdők, vízisport lehetőségek,
hajókirándulások várják Önt! A domboldali, szép kilátású,
kötetlen légkörű Best Western Phuket Ocean hotel, a szép,
homokfövenyes strandtól kb. 200 méterre helyezkedik el,
Karon település éttermekkel és boltokkal teli központja pedig
gyalog 5 percre található.

15% előfoglalási kedvezmény!

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 szárnnyal 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.

Ft/fő reggelivel
Ft/fő reggelivel

okt. 1-31.

nov. 1-dec.22.,
márc.1-31.

dec. 23.jan. 5.

jan. 6.febr. 29.

Deluxe szobában –
Sino Wing

Superior szobában

59 900

99 900

172 900

126 900

Deluxe tengerre néző
szobában

72 900

109 900

184 900

139 900

Privát Jacuzzi szobában –
Sino Wing

okt. 1-31.

nov. 1dec. 20.

dec. 21.jan. 10.

jan. 11.márc. 31.

87 900

156 900

239 900

184 900

109 900

185 900

276 900

208 900

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában, a reggelis elláAz ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában, a reggelis ellá- tást, a retúr repülőtéri transzfert és a magyar asszisztenciát. Az ár nem
tást, a retúr repülőtéri transzfert és a magyar asszisztenciát. Az ár nem tartalmazza: a repülőjegyet és a repülőtéri illetéket, a kötelező szilvesztartalmazza: a repülőjegyet és a repülőtéri illetéket, a fakultatív karácso- teri vacsorát (54 900 Ft/fő). A 3. fő részére pótágy és a gyermek kedveznyi (15 900 Ft/fő) és szilveszteri (19 900 Ft/fő) vacsorát. A 3. fő részére ményekről érdeklődjön irodánkban. Hosszabbítás lehetséges.
pótágy és a gyermek kedvezményekről érdeklődjön irodánkban. Hosz- 45 nappal indulás előtt történő foglalással 15%, 30 nappal indulás előtti foglalással 10% előfoglalási kedvezmény biztosított (kivéve dec. 21.-jan. 10.).
szabbítás lehetséges.
vista.hu/thaifold-best-western-phuket
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vista.hu/thaifold-the-old-phuket
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AKTÍV PIHENŐKNEK
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PATONG BEACH | 8 NAP • 7 ÉJ

KARON BEACH | 8 NAP • 7 ÉJ

SEAVIEW PATONG ****

ANDAMAN SEAVIEW ****

15% előfoglalási kedvezmény!

15% előfoglalási kedvezmény!

A csillogó Andamán-tenger és a Patong Beach homokos partjai mindössze 50 méterre találhatók a Phuketen található üdülőhelytől. Tapasztalja meg Ázsia egyik legélénkebb szállodáját,
ahonnan néhány perc séta és máris Patong belvárosának élvezetes lehetőségei fogadják. A romantikus szálloda ideális nászutasok számára, hiszen tágas lakosztályokat kínálnak erkéllyel,
kilátással a tengerpartra, és tökéletes hely a gyönyörű naplementékhez is. A párok megoszthatják a spa-kezelések kényeztetésének örömeit a Samunprai Spa-ban.

A szálláshely a családbarát Karon strandon helyezkedik el, 5
perc sétára az üzletektől, éttermektől és szórakozási lehetőségektől. A Sino portugál stílusú tengerparti hotel barátságos
légkörrel, tágas szobákkal, medencével és spa szolgáltatásokkal várja a pihenni vágyó vendégeket. Ideális választás baráti társaságok, családok és párok számára is, hiszen
minden adott egy emlékezetes nyaraláshoz. Látogasson
el Bangkokba is, ahol a nyüzsgő és dinamikus nagyváros
kulisszái mögött bepillantást nyerhet Thaiföld lenyűgöző, ősi
kulturális értékeibe is. Hagyja hátra a szürke, téli hétköznapokat és töltekezzen fel a mosoly országában!

Ft/fő reggelivel

okt. 1-31.

nov. 1.dec. 24.

dec. 25.jan. 7.

jan. 8.márc.31.

Superior szobában

85 900

149 900

219 900

154 900

Deluxe szobában

119 900

209 900

294 900

219 900

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában, a reggelis ellátást, a retúr repülőtéri transzfert és a magyar asszisztenciát. Az ár nem
tartalmazza: a repülőjegyet és a repülőtéri illetéket, a kötelező szilveszteri vacsorát (42 900 Ft/fő). A 3. fő részére pótágy és a gyermek kedvezményekről érdeklődjön irodánkban. Hosszabbítás lehetséges.
90 nappal indulás előtt történő foglalással 15%, 60 nappal indulás előtt
történő foglalással 10% előfoglalási kedvezmény biztosított.
vista.hu/thaifold-seaview-patong
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Ft/fő reggelivel

okt. 1-31.

nov. 1.dec. 24.

dec. 25.jan. 7.

jan. 8.márc. 31.

Superior szobában

89 900

154 900

248 900

194 900

Superior Poll Acecess
szobában

134 900

199 900

294 900

239 900

Deluxe
családi szobában

179 900

268 900

386 900

299 900

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában, a reggelis ellátást, a retúr repülőtéri transzfert és a magyar asszisztenciát. Az ár nem
tartalmazza: a repülőjegyet és a repülőtéri illetéket, a kötelező szilveszteri vacsorát (42 900 Ft/fő, gyerek ár 12 éves korig 21 500 Ft/fő). Családi
szobában 1. és 2. gyermek részére pótágyon 12 éves korig ingyenes. A 3. fő
részére pótágy kedvezményekről érdeklődjön irodánkban. Hosszabbítás
lehetséges.
90 nappal indulás előtt történő foglalással 15%, 60 nappal indulás előtt
történő foglalással 10% előfoglalási kedvezmény biztosított.
vista.hu/thaifold-andaman-seaview

FAKULTATÍV PROGRAMOK

helyi angol nyelvű asszisztenciával idegenvezetővel Phuketen

Phi Phi és Bamboo szigetek hajóval

27 900 Ft/fő

James Bond szikla - Phang Nga öböl
hajókirándulás, kajakozással

23 900 Ft/fő

ÁZSIA RAJONGÓKNAK
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Foglalja le nyaralását és keressen bennünket a +36 1 429 99 99-es telefonszámon vagy a andrassy@vista.hu email címen
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Krabi
AONANG BEACH | 8 NAP • 7 ÉJ

8 NAP • 7 ÉJ

DEEAVAN PLAZA KRABI ****

BEYOND KRABI RESORT ****

20% előfoglalási kedvezmény!

15% előfoglalási kedvezmény!

Nagy területű, régi, de jó állapotban lévő hotel. A szobák jól
felszereltek, tiszták. Kitüntetett élmény közvetlen medence
kapcsolatos szobát foglalni, ahol már a teraszról csobbanhatunk a hűsítő vízbe. A személyzet roppant igyekvő, mosolygós. A reggeli finom, parádés választékú. A hotel közelében
van egy éjszakai piac, ahol bátran válogathatunk a helyi ételkülönlegességek között a látványkonyhaként működő standoknál, közben megnézhetünk egy jellegzetes tűztáncot,
vagy folklór bemutatót a tér közepén álló színpadon. A strand
gyalog kb. 10 percre van.

Krabi magasodó mészkőszikláinak, érintetlen szigeteinek
és rejtett strandjainak vad szépségének felfedezése még
inkább élvezetesebb, ha kényelmes otthoni bázissal rendelkezik, ahova jó visszatérni. Ez a hotel abszolút ilyen. A
tengerparti üdülőhely rangos díjakat nyert meleg vendégszeretetének köszönhetően. A környezet gyönyörű, a homokos Klong Muang stranddal együtt. Családoknak is szívesen
ajánljuk, de vannak csak felnőttek számára kialakított területek is, melyek extra biztonságot, békét és csendet biztosítanak. A tiszta környezettel összhangban az üdülőhely teljes
mértékben elkötelezi magát a környezetvédelem és az energiamegtakarítás mellett.
Ft/fő reggelivel

Ft/fő reggelivel
Deluxe szobában
Premier medence
kapcsolatos szobában

okt. 1-31.

nov. 1.dec. 24.

dec. 25.jan. 5.

jan. 6.márc. 31.

117 900

126 900

227 900

129 900

164 900

174 900

274 900

176 900

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában, a reggelis
ellátást, a retúr repülőtéri transzfert és a magyar asszisztenciát. Az ár
nem tartalmazza: a repülőjegyet és a repülőtéri illetéket. A 3. fő részére
pótágy és a gyermek kedvezményekről érdeklődjön irodánkban.
Hosszabbítás lehetséges.
60 nappal indulás előtt történő foglalással 20%, 30 nappal indulás előtt
történő foglalással 10% előfoglalási kedvezmény biztosított. (kivéve
dec. 24.-jan. 5.)
vista.hu/thaifold-deevana-plaza-krabi
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okt. 1-31.

nov. 1.dec. 26.

dec. 27.jan. 7.

jan. 8.márc. 31.

Cottage szobában

115 900

157 900

234 900

175 900

Tengerre néző deluxe
szobában

184 900

229 900

339 900

257 900

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában, a reggelis ellátást, a retúr repülőtéri transzfert és a magyar asszisztenciát. Az ár nem
tartalmazza: a repülőjegyet és a repülőtéri illetéket, a kötelező szilveszteri vacsorát (66 900 Ft/fő). A 3. fő részére pótágy és a gyermek kedvezményekről érdeklődjön irodánkban. Hosszabbítás lehetséges.
90 nappal indulás előtt történő foglalással 15%, 30 nappal indulás előtt történő
foglalással 10% előfoglalási kedvezmény biztosított (kivéve dec. 27.-jan. 7.).
vista.hu/thaifold-beyond-krabi-resort

FAKULTATÍV PROGRAMOK

helyi angol nyelvű asszisztenciával idegenvezetővel Krabin

Phi Phi sziget hajóval
James Bond szikla hajókirándulás, kajakozással
Dzsungel túra

19 900 Ft/fő
19 900 Ft/fő
14 900 Ft/fő

Magyar nyelvű idegenvezetés felár ellenében kérhető.
További kirándulások a honlapunkon.

ÁZSIA RAJONGÓKNAK
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Koh Samui
CHAWENG BEACH | 8 NAP • 7 ÉJ

BO PHUT | 8 NAP • 7 ÉJ

CHABA SAMUI RESORT ***

PEACE RESORT ****

10% előfoglalási kedvezmény!

15% előfoglalási kedvezmény!

A Chaba Samui Resort tökéletes helyen, Chaweng központjában, Koh Samui legjobb strandján helyezkedik el. Ideális hely
a tengerparti pihenéshez, valamint a romantikus borozáshoz és naplementében vacsorázáshoz. Mivel a hotel központi
elhelyezkedésű, minden egy karnyújtásnyira van: boltok,
éjszakai szórakozó helyek és a legszebb strandok.

Újonnan felújított tengerparti üdülőhely, amely tökéletes
álmodozó nászutasoknak és családi kiruccanást tervezőknek. A Peace Resort Samui a Thai-öböl partján fekszik, a
sziget észak-keleti partján. Gyönyörűen renovált tengerparti
bungalók és modern villák várják a vendégeket, melyek trópusi stílusban épültek. A medencéből közvetlenül a Bophut
Beach arany homokpartjára lehet látni, a Sea Wrap étteremben pedig ínycsiklandó thai és nemzetközi ételeket lehet kóstolni. Fedezze fel a valódi nyugalmat és töltsön pár napot a
paradicsomban!

+

Ft/fő reggelivel

okt. 1-31.

nov. 1.dec. 23.

dec. 24.jan. 5.

jan. 6.márc. 31.

Deluxe bungalóban

194 900

166 900

288 900

224 900

Premier bungalóban

252 900

252 900

389 900

314 900

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában, a reggelis ellátást, a retúr repülőtéri transzfert. Az ár nem tartalmazza: a repülőjegyet
és a repülőtéri illetéket, a kötelező szilveszteri vacsorát (54 900 Ft/fő).
A 3. fő részére pótágy és a gyermek kedvezményekről érdeklődjön irodánkban. Hosszabbítás lehetséges.
90 nappal indulás előtt történő foglalással 15%, 60 nappal indulás előtt
történő foglalással 10% előfoglalási kedvezmény biztosított.
vista.hu/thaifold-peace-resort

Ft/fő reggelivel

okt. 1.dec. 23.

dec. 24.jan. 5.

jan. 6.márc. 31.

Deluxe Lake Building szobában

99 900

137 900

126 900

Premier Ocean Building szobában

115 900

157 900

137 900

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában, a reggelis ellátást, a retúr repülőtéri transzfert. Az ár nem tartalmazza: a repülőjegyet
és a repülőtéri illetéket. A 3. fő részére pótágy és a gyermek kedvezményekről érdeklődjön irodánkban. Hosszabbítás lehetséges.
60 nappal indulás előtt történő foglalással 15%, 45 nappal indulás előtt
történő foglalással 10% előfoglalási kedvezmény biztosított.
vista.hu/thaifold-chaba-samui

ÁZSIA RAJONGÓKNAK
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SAMUI PALM BEACH RESORT
Koh Samui

Várja Önt a Samui Palm Beach Resort,
a Koh Samui sziget leghosszabb, 270 méter hosszú strandjával!
Lépjen a gyönyörű fehér homokba és csobbanjon a kék tengerben
az év bármelyik napján. A szálláshely trópusi környezete, a pálmafák,
megannyi gyönyörű növény, az egzotikus madárvilág és a szálloda két medencéje
biztosítja a pihenésre alkalmas nyugodt környezetet.
A szállodából könnyedén bejárhatja a teljes szigetet: egy rövid sétára található Samui
történelmi bevásárló utcája rengeteg étteremmel, kávézóval, bárokkal és a népszerű
éjszakai piaccal. Chaweng csupán 20 perces autóútra található szállodánktól,
amely gyönyörű tengerpartokkal, bevásárló központtal
és vibráló éjszakai élettel várja a látogatókat.
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CHAWENG BEACH | 8 NAP • 7 ÉJ

NORA BEACH RESORT & SPA ****
15% előfoglalási kedvezmény!

Nora dél-Thaiföld hagyományos, misztikus táncának a neve.
Az üdülőhely szolgáltatásai és nyugodt légköre visszaidézik
az ősi táncművészet báját. A Nora Beach Resort egy látványos domboldalon fekszik, kilátással a félreeső öbölre, közvetlenül a világhírű Chaweng beach mellett. A Nora hotel, bár
csak pár percre található a sziget repülőterétől és rövid autóútra Chaweng központjától, egy magántulajdonban lévő kis
nyugodt falu, buja kertek mellett. Élvezze az elkápráztató látványt és nyugalmat!

BO PHUT | 8 NAP • 7 ÉJ

SAMUI PALM BEACH ****+
15% előfoglalási kedvezmény!

A Samui Palm Beach Resort 270 méter hosszú tengerpartjáról híres, mellyel Koh Samui üdülőhelyei között a leghosszabbnak számító saját stranddal rendelkező hotel. Ez a gyönyörűen
parkosított, trópusi szálloda 129 szobát kínál minden vendég
számára, bármilyen utazási célra. Két úszómedencével, világszínvonalú étteremmel és pazar tengerparti szabadidős területtel rendelkezik, valamint csodás kilátással a Bophut strandra
és Koh Pha Ngan-ra. Kezdje a napját a bophut-i napfelkeltével
és fedezze fel a természetet a környéken!
Ft/fő reggelivel
Deluxe szobában
Villában

Ft/fő reggelivel
Deluxe szobában
Deluxe tengerre néző
szobában
Nora Villában

okt. 1.-dec.21.

dec. 22.-jan. 8.

jan. 9.-márc. 31.

152 900

236 900

218 900

179 900

257 900

229 900

209 900

279 900

248 900

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában, a reggelis ellátást, a retúr repülőtéri transzfert. Az ár nem tartalmazza: a repülőjegyet és a repülőtéri illetéket, a kötelező szilveszteri vacsorát (66 900 Ft/
fő). A 3. fő részére pótágy és a gyermek kedvezményekről érdeklődjön
irodánkban. Hosszabbítás lehetséges.
60 nappal indulás előtt történő foglalással 15%, 30 nappal indulás előtt
történő foglalással 10% előfoglalási kedvezmény biztosított.
vista.hu/thaifold-nora-beach

nov. 1.dec. 23.

dec. 24.jan. 8.

95 900

112 900

266 900

192 900

146 900

184 900

346 900

248 900

okt. 1- 31.

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában, a reggelis ellátást,
a retúr repülőtéri transzfert. Az ár nem tartalmazza: a repülőjegyet és a
repülőtéri illetéket, a kötelező szilveszteri vacsorát (46 900 Ft/fő). A 3. fő
részére pótágy és a gyermek kedvezményekről érdeklődjön irodánkban.
Hosszabbítás lehetséges.
60 nappal indulás előtt történő foglalással 15%, 30 nappal indulás előtt
történő foglalással 10% előfoglalási kedvezmény biztosított.
vista.hu/thaifold-samui-palm-beach

FAKULTATÍV PROGRAMOK

helyi angol nyelvű asszisztenciával idegenvezetővel Koh Samuin

Koh Samui szigettúra
Anghtong Nemzeti Park hajókirándulás,
szorkelezés, kajakozás

18 900 Ft/fő
26 900 Ft/fő

Magyar nyelvű idegenvezetés felár ellenében kérhető.
További kirándulások a honlapunkon.

ÁZSIA RAJONGÓKNAK
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VIETNÁM

OKT. 4. – MÁJ. 29. KÖZÖTT MINDEN PÉNTEKEN | 5 NAP • 4 ÉJ

ÉSZAK-VIETNÁM KINCSEI:
HALONG-ÖBÖL ÉS HANOI
Halog-öböl | hajózás | homokos strand | Hanoi gyalogos
és riksás városnézés | Irodalom temploma | Vietnám első
egyeteme | Hoan Kiem-tó

OKT. 1. – MÁJ. 30. KÖZÖTT MINDEN KEDDEN ÉS SZOMBATON |
10 NAP • 9 ÉJ

VIETNAMI KÖRUTAZÁS:
SAIGONTÓL A HALON-ÖBÖLIG
Ho Chi Minh | Mekong-delta | Cai Be úszópiac | Cu Chi alagútrendszer | My Son hindu templomegyüttes romjai | Hoian ősi
városközpontja | biciklis gasztrotúra | Hanoi | Halong-öböl

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

Tartson velünk és tapasztalja meg ezt a fantasztikus országot
úgy, ahogy csak a vietnámiak látják! Fedezze fel a Mekongdelta vidékét csónakkal, ismerje meg a rizspapír gyártás és a
kókusz cukor készítés rejtelmeit és kóstolja meg az ízletes, de
nem kevésbé látványos elefántfül halat! A szövevényes Cu Chi
alagútrendszer és a My Son hindu templomegyüttes is részei
az utazásnak, majd a hagyományőrző Hoi An part menti
városban fogunk megpihenni, mielőtt megismerjük a főváros
látnivalóit és hajókázunk a Halong-öböl mészkőszirtjei között.

Az ár tartalmazza: a szállást 4
éjre a választott kategóriában
3*-os szállodákban
88 900 kétágyas szobákban reggelivel,
két ebédet és egy vacsorát, a cso4*-os szállodákban
125 900 portos programokat helyi angol
idegenvezetéssel, leírás szerint belépőkkel és légkondicionált járművel,
valamint a repülőtéri transzfereket. Az ár nem tartalmazza: a nemzetközi
repülőjegyet, a vízumot, a borravalókat és egyéb személyes kiadásokat. Az
árak kiemelt időszakokban nem érvényesek, karácsonykor és szilveszterkor a szállodák többsége kötelező ünnepi vacsora felárat számít fel.

Az ár tartalmazza: a szállást 9
éjre a választott kategóriában kétágyas szobákban reggelivel, hat
3*-os szállodákban
239 900 ebédet és egy vacsorát, 2 belföldi
repülőjegyet
(Saigon-Danang,
4*-os szállodákban
309 900 Danang-Hanoi), a csopor tos
programokat helyi angol idegenvezetéssel, leírás szerint belépőkkel és
légkondicionált járművel, valamint a repülőtéri transzfereket. Az ár nem
tartalmazza: a nemzetközi repülőjegyet, a vízumot, a borravalókat és
egyéb személyes kiadásokat. Az árak kiemelt időszakokban nem érvényesek, karácsonykor és szilveszterkor a szállodák többsége kötelező ünnepi
vacsora felárat számít fel.
Ft/fő

okt. 4.–máj. 29.
péntekenként

Ft/fő

vista.hu/vietnam-halong-obol-es-hanoi
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okt.1.–máj.30.
keddenként és
szombatonként

vista.hu/vietnam-halong-obol-es-saigon

ÁZSIA RAJONGÓKNAK

Vista_tel_2019-20_1011.indb 86

2019. 10. 11. 15:42

MUI NE BEACH | 7 NAP • 6 ÉJ

PHU QUOC | 7 NAP • 6 ÉJ

PANDANUS RESORT ****

LA VERANDA RESORT ****

10% előfoglalási kedvezmény!

5% előfoglalási kedvezmény!

A 2004 májusában megnyílt Pandanus Resort számos tekintetben egyedülálló. Ez az egyetlen üdülőhely Vietnámban,
amely teljes All Inclusive ellátást, ingyenes üdvözlőfogadást
borokkal és sajtokkal, napi élő szórakoztató műsorokat két
házon belüli zenekarral, valamint szervezett városnézéseket
kínál a történelmi halászfaluba, Mui Ne-be. A Pandanus Resort
elég nagy ahhoz, hogy a vendégek teljes szabadság- és függetlenségérzetet kapjanak, és hogy páratlan kikapcsolódásban
legyen részük. Várja Önt is a Pandanus Resort, lótuszvirágokkal borított tavakkal, csodás kis kertekkel, hatalmas medencével és rengeteg pálmafával borított csodaszép környezettel!

A La Veranda Resort a sziget lenyűgöző, délnyugati részén és
homokos partján fekszik. Az erkélyek és a verandák lenyűgöző
kilátást nyújtanak az érintetlen strandra és a Thai-öböl azúrkék vizére. A 70 tágas szoba trópusi kertekkel párosulva egy
olyan szinte elfeledett korszakot idéz elő, amikor az élet lassabb, egyszerűbb és kifinomultabb volt. A Phú QuÔc-sziget
több mint fele buja, sűrű nemzeti parkban fekszik; fennmaradó része zöldes borsmezőkkel, illatos halszósz-gyárakkal,
élénk falvakkal, nyüzsgő halászati kikötőkkel csábítja az odaérkező vendégeket.

Ft/fő reggelivel

Ft/fő reggelivel

okt. 1.-márc. 31.

Az ár tartalmazza: a szállást 6
éjre a választott szobatípusban
reggelivel, a retúr repülőtéri
Bungalóban
190 000 privát transzfert. Az ár nem tartalmazza: a repülőjegyet és repülőtéri illetékeket, a vízumot. Hosszabbítás
lehetséges. Kiemelt időszakokban és ünnepnapokon az ajánlat nem érvényes, a helyek lekérésre foglalhatók. Előfoglalási akció: 10% kedvezmény 60 nappal indulás előtt történő foglalással.
Fakultatív kirándulások a szállodában foglalhatók felár ellenében: Phan
Thiet városnézés, Fehér dűnék és Vörös-kanyon kirándulás, Ta Cu hegy
kirándulás.
Standard szobában

132 900

vista.hu/vietnam-pandanus-resort

okt. 1.-márc. 31.

Kertre néző deluxe szobában

339 900

La Veranda Ocean Villában

645 000

Az ár tartalmazza: a szállást 6 éjre a választott szobatípusban reggelivel,
a retúr repülőtéri privát transzfert. Az ár nem tartalmazza: a repülőjegyet és repülőtéri illetékeket, a vízumot. Hosszabbítás lehetséges. Kiemelt
időszakokban és ünnepnapokon az ajánlat nem érvényes, a helyek lekérésre foglalhatók. Előfoglalási akció: 5% kedvezmény 60 nappal indulás
előtt történő foglalással.
Fakultatív kirándulások a szállodában foglalhatók felár ellenében: szigettúra kulturális látnivalókkal és tengerparti fürdőzéssel a sziget déli részén,
naplemente hajókirándulás, sznorkelezés, kirándulás Gam Ghi szigetre,
strandolás a Sao Beach-en, főzőiskola, kajakozás, biciklizés és túrázás stb.
vista.hu/vietnam-la-veranda-resort
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KAMBODZSA

4 NAP • 3 ÉJ

BAMBUSZ-SZIGET/BAMBOO ISLAND | 7 NAP • 6 ÉJ

ANGKOR – A KHMER BIRODALOM HAGYATÉKAI ÜDÜLÉS KAMBODZSA TRÓPUSI
TENGERPARTJÁN
Magyar idegenvezetéssel
Angkor Wat templomegyüttes | Angkor Thom | Bayon templom |
Elefánt-terasz | Ta Phrom | Kulen Nemzeti Park
Tartson velünk Kambodzsa felfedezésére és ismerje meg legfőbb látnivalóit, kiváltképp a méltán híres Angkor ősi templomait! Átfogó képet fogunk kapni a 9-13. század közötti angkori
kultúráról, melyhez természetesen hozzájárul az Elefántterasz és a különleges fákkal benőtt Ta Phrom templom meglátogatása is. Megnézzük a Kulen-hegyet és a Beng Mealea
templomot, majd lesz lehetőségünk fürdeni is a kettős vízesés
alatti kis tóban, ahol pazar képeket lehet készíteni.

20% előfoglalási kedvezmény!

ALILA VILLA KOH RUSEY ****
Egy igazi, varázslatos utazás Koh Russey szigetén - a kambodzsai riviérán - a khmer kultúrával és sármmal, ahol a privát
szféra, a természet és a helyi vendéglátás áll a középpontban.
A Bambusz-sziget természeti szépsége levesz a lábáról
minden olyan vendéget, aki először itt jár. Lenyűgöző partvidékekkel, drámai dombvidékekkel, por-homokos strandokkal és trópusi erdőkkel várja Önt is az Alila hotel, hogy az öböl
smaragdzöld vizei és az azúrkék égboltja örökké rabul ejtse!
Ft/fő reggelivel

nov. 1.– dec. 23.– jan. 7.–20., febr. 1.-febr.11.,
dec. 22.
jan. 6.
febr.20.-ápr. 30.

Garden Pavilion szobában 398 900 566 900

495 900

Ocean Pavilion szobában

556 900

446 900 629 900

Az ár tartalmazza: a szállást 6 éjre kétágyas szobában reggelivel és a
retúr repülőtéri transzfert (közúti transzfer és gyorshajó). Az ár nem
tartalmazza: a repülőjegyet és repülőtéri illetéket, a vízumot, a borravalókat és egyéb személyes kiadásokat, valamint a kötelező karácsonyi
(69 900 Ft/fő) és szilveszteri (125 900 Ft/fő) gálavacsorát.
Előfoglalási akció: 20% kedvezmény 35 nappal indulás előtt történő
foglalás esetén.
Fakultatív programlehetőségek (egy részük feláras): sznorkelezés,
horgászat, naplemente hajókázás, kajakozás, paddle board, strand röplabda és foci, tollas stb.
Az ár tartalmazza: a szállást 4
éjre a Royal Crown 4* hotelben
Kétágyas szobában
104 900
kétágyas szobában reggelivel, a
városnézések során magyar nyelvű idegenvezetést, belépőkkel a felsorolt
látnivalókhoz és légkondicionált járművel, valamint a repülőtéri transzfereket. Az ár nem tartalmazza: a repülőjegyet és repülőtéri illetéket, a
vízumot, a borravalókat és egyéb személyes kiadásokat. Az árak kiemelt
időszakokban nem érvényesek, karácsonykor és szilveszterkor a szállodák többsége kötelező ünnepi vacsora felárat számít fel.
Ft/fő

okt. 1.–máj. 31.

vista.hu/kambodzsa-angkor

88

vista.hu/kambodzsa-alila-villa-koh-rusey

FAKULTATÍV PROGRAMOK
Apsara est vacsorával és zenés-táncos folklór műsorral
5 900 Ft/fő
Az ár az italfogyasztást és magyar idegenvezetést nem tartalmazza.

Tonle Sap-tó cölöpökre épült vízifalu kirándulás
magyar idegenvezetéssel

18 900 Ft/fő
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BURMA (MIANMAR)

7 NAP • 6 ÉJ

BURMA (MIANMAR) - A BUDDHIZMUS
FELLEGVÁRA, AZ ARANYLÓ PAGODÁK ÉS
A PÁRATLAN NAPLEMENTÉK ORSZÁGA
Yangon | Bagan | Mandalay | Inle-tó | Ngapali tengerpart

4 NAP • 3 ÉJ

Burma egy titokzatos Délkelet-ázsiai ország, melyet még nem
érint a tömegturizmus. A pagodák és szentélyek körül sétálva,
egy helyi piacra ellátogatva az ember úgy érezheti, mintha időutazáson venne részt, hiszen itt még mindig népviseletben
járnak, thanakával festik arcukat és hűen őrzik hagyományaikat a helyiek. Egyéni utazásra is kiváló célpont ez az ország,
építészeti remekei, páratlan naplementéi, a helyiek kedvessége
és vendéglátása magával ragadják az oda látogatót. Fedezze
fel Burma látnivalóit egy szervezett, egyéni utazás során, ahol
mi gondoskodunk az Ön kényelméről!
Ft/fő reggelivel

okt. 1.-ápr. 30.
2 fő esetén

3-4 fő esetén

5-6 fő esetén

3* kategória

289 900

259 900

224 900

4* kategória

326 900

294 900

259 900

Az ár tartalmazza: a szállást 6 éjre a választott kategóriában kétágyas
elhelyezéssel és reggelivel, a privát repülőtéri transzfereket, a programot
a honlapunkon lévő leírás szerinti 5 napra, helyi angol nyelvű idegenvezetőkel és a belépőjegyeket az érintett látnivalókhoz, a két belföldi repülőjegyet (Yangon-Bagan, Bagan-Mandalay), a napi 2 üveg/fő ivóvizet.
Az ár nem tartalmazza: a nemzetközi repülőjegyet és repülőtéri illetékeket, a vízumot és vízumügyintézést. Kiemelt időszakokban és ünnepnapokon az ajánlat nem érvényes, a helyek lekérésre foglalhatók.

3 NAP • 2 ÉJ

NYARALÁS A BENGÁLI-ÖBÖL TRÓPUSI
TENGERPARTJÁN
AMATA RESORT & SPA ****
Ft/fő reggelivel
Deluxe szoba

okt. 1.-31.

dec. 21.-jan. 10.

nov. 1.-dec. 20.,
jan. 11.-márc. 31.

71 900

115 900

93 900

Az ár tartalmazza: a szállást 3 éjre a kétágyas elhelyezéssel és reggelivel, a retúr repülőtéri privát transzfert Thandwe repülőteréről. Az ár nem
tartalmazza: a nemzetközi és belföldi repülőjegyet és repülőtéri illetékeket, a vízumot és vízumügyintézést, a kötelező szilveszteri gálavacsorát.
Hosszabbítás lehetséges. A helyek lekérésre foglalhatók.

NGAPALI BAY VILLAS & SPA *****
Ft/fő reggelivel

okt. 1.-31.

dec. 21.-jan. 10.

nov. 1.-dec. 20.,
jan. 11.-márc. 31.

Tengerre néző
villa terasszal

90 900

152 900

134 900

Az ár tartalmazza: a szállást 3 éjre a kétágyas elhelyezéssel és reggelivel, a retúr repülőtéri privát transzfert Thandwe repülőteréről. Az ár nem
tartalmazza: a nemzetközi és belföldi repülőjegyet és repülőtéri illetékeket, a vízumot és vízumügyintézést, a kötelező szilveszteri gálavacsorát.
Hosszabbítás lehetséges. A helyek lekérésre foglalhatók.
vista.hu/burma-bengali-obol

HOSSZABBÍTÁS AZ INLE-TÓNÁL
Ft/fő reggelivel

okt. 1.-ápr. 30.
2 fő esetén

3-4 fő esetén

5-6 fő esetén

3* kategória

139 900

124 900

114 900

4* kategória

179 900

165 900

155 900

Az ár tartalmazza: a szállást 2 éjre a választott kategóriában kétágyas
elhelyezéssel és reggelivel, a privát repülőtéri transzfereket, a programot a
honlapunkon lévő leírás szerinti 2 napra, helyi angol nyelvű idegenvezetővel és a privát motorcsónakkal, a két belföldi repülőjegyet (Mandalay-Heho,
Heho-Yangon), a napi 2 üveg/fő ivóvizet. Az ár nem tartalmazza: a nemzetközi repülőjegyet és repülőtéri illetékeket, a vízumot és vízumügyintézést. Kiemelt időszakokban és ünnepnapokon az ajánlat nem érvényes, a
helyek lekérésre foglalhatók.
vista.hu/ /burma-buddhizmus-fellegvara
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KÍNA

6 NAP • 5 ÉJ

KÍNA CSODÁI – EGYÉNI KÖRUTAZÁS | 6 NAP • 5 ÉJ

HONGKONG VÁROSNÉZÉS
KITÉRŐVEL A TŰ HEGYEKHEZ

PANDÁK, AGYAGHADSEREG ÉS A NAGY FAL
Csengtu | Xian | Peking

Csengtuban a Pandanevelő központ már az utazás elején le
fogja venni Önt a lábáról. Xian egykor a Selyemút keleti végA világ legnépesebb országa, Kína egy igazi történelmi és kul- állomása volt, most pedig fő látványossága az Agyaghadsereg,
turális kincsesláda, mely több mint százszor nagyobb hazánk- melyet nem fogunk elszalasztani mi sem. Pekingben csak
nál. Fejlődése megdöbbentő tempóban halad előre, hiszen úgy sorakoznak az UNESCO kulturális világörökség részei, de
minden területen a legnagyobbak, a legjobbak és a leggyorsab- nem csak ezek miatt érdemes itt pár napot eltöltenünk. A Kínai
bak kívánnak lenni. Itt a meglepetés mindennapos, egyszerűen Nagy Falon kívül rengeteg más érdekes látnivaló vár minket.
nem lehet unatkozni. A vízparti Hong Kong elképesztő éjszakai Fedezze fel Kína csodáit 6 nap alatt!
fényekben, minden nap esti lézer show szórakoztatja az odautazókat, amit érdemes hajóról szemlélni. A Victoria Peak-ről
látni a város panorámáját kihagyhatatlan élmény, hiszen gyönyörű látvány tárul elénk. Guilin egy egészen egyedi látnivaló,
mely a karsztcsúcsairól és barlangjairól híres kedves kis turistaváros. A területet 300 millió évvel ezelőtt még tenger borította. Jöjjön velünk!
Hongkong | Guilin | Lí-folyó | Yangshuo | Hongkong

Az ár tartalmazza: a szállást
4 éjre közép kategóriás szálloKétágyas szobában
232 900 dák kétágyas szobáiban, 1 éjre
vonaton hálókabinban, a 4 reggelit, a 3 ebédet, a vonatjegyet 2 szakaszra
turista osztályon, a csoportos programokat a 2-3-4-5 napokon helyi angol
nyelvű idegenvezetéssel, belépőkkel és légkondicionált járművel, valamint
a szükséges transzfereket. Az ár nem tartalmazza: a nemzetközi repülőjegyet, a vízumot, a borravalókat és egyéb személyes kiadásokat. Az árak
kiemelt időszakokban nem érvényesek, karácsonykor és szilveszterkor a
szállodák többsége kötelező ünnepi vacsora felárat számít fel.
Ft/fő

Ft/fő

okt. 1.-nov. 30.

dec. 1.-márc. 31.

339 900

323 900

Kétágyas szobában

Az ár tartalmazza: a szállást 5 éjre közép kategóriás szállodákban, kétágyas szobákban reggelivel, a vonatjegyet turista osztályon Hongkongból
Guilinbe, a csoportos programokat a 3-4-6. napokon helyi angol nyelvű
idegenvezetéssel, belépőkkel és légkondicionált járművel, valamint a repülőtéri transzfereket. Az ár nem tartalmazza: a nemzetközi repülőjegyet, a
vízumot, a borravalókat és egyéb személyes kiadásokat. Az árak kiemelt
időszakokban nem érvényesek, karácsonykor és szilveszterkor a szállodák többsége kötelező ünnepi vacsora felárat számít fel.
vista.hu/kina-hongkong-tu-hegyek

90

okt. 1.-márc. 31.

vista.hu/kina-csodai-egyeni-korutazas

FAKULTATÍV KIRÁNDULÁSOK
Makaó kirándulás ebéddel

56 900 Ft/fő

Egész napos csoportos kirándulás a sziget legszebb látnivalóihoz,
helyi angol nyelvű idegenvezetővel.
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MALAJZIA

LANGKAWI | 7 NAP • 6 ÉJ

LANGKAWI | 7 NAP • 6 ÉJ

HOLIDAY VILLA BEACH RESORT & SPA ****

BERJAYA LANGKAWI BEACH & SPA *****

A Holiday Villa Beach Resort & Spa Langkawi egyik legjobb
strandján található. Tágas, elegánsan berendezett szobái
erkéllyel rendelkeznek, melyről a tengerre, a medencékre vagy
a kertre nyílik kilátás. A szálloda éttermei gyönyörű, trópusi
kertekkel körülvett környezetben nemzetközi ételekkel és helyi
malajziai specialitásokkal várják a vendégeket. Kikapcsolódási
lehetőségeket biztosít a gyógyfürdő, a kezelések és maszszázsok széles választéka, valamint a szálloda medencéi és a
tengerpart. Érdemes a közelben kirándulni, hiszen rengeteg
felfedezni való vár az utazókra. Töltsön egy felejthetetlen hetet
Malajzia tengerpartján csodaszép napsütötte környezetben!

10% előfoglalási kedvezmény!

A Burau-öbölben elhelyezkedő üdülőhely ideális választás egy
varázslatos nyaralásra. A buja trópusi esőerdők között fekvő
Berjaya Langkawi Beach & Spa mindössze néhány lépésre fekszik az azúrkék tengertől és egy gyönyörű strandtól. Modern
stílusban berendezett maláj faházakat kínál vendégei számára,
melyek erkéllyel rendelkeznek és vagy a tengeren vagy az esőerdőben helyezkednek el, így a kilátás is magával ragadó, bármelyik típust választjuk. A világ minden tájáról kóstolhatunk
egyedülálló ízeket, miközben élvezzük az élő zenét és az esti
szórakoztató előadásokat. A gyerekeket játszótér, gyermekklub és külön programok várják, míg a felnőttek lazíthatnak a
gyógyfürdőben vagy kipróbálhatják a vízi sportokat.
okt. 1.-dec. 14.,
jan. 16.-márc. 31.

dec. 15.-jan. 15.

Esőerdei bungalóban

184 900

244 900

Víz feletti premier bungalóban

461 900

519 900

Ft/fő reggelivel

Az ár tartalmazza: a szállást 6 éjre a választott szobatípusban reggelivel,
a retúr repülőtéri privát transzfert. Az ár nem tartalmazza: a repülőjegyet és repülőtéri illetéket, a borravalókat és egyéb személyes kiadásokat,
az idegenforgalmi adót, valamint a kötelező szilveszteri gálavacsorát
(35 900 Ft/fő). Előfoglalási akció: 10% kedvezmény 92 nappal indulás előtt
történő foglalással.
vista.hu/malajzia-berjaya-langkawi-beach-resort

Ft/fő reggelivel

okt. 1.-dec. 14.,
jan. 16.-márc. 31.

dec. 15.-jan. 15.

Superior szobában

113 900

134 900

Deluxe szobában

117 900

139 900

Az ár tartalmazza: a szállást 6 éjre a választott szobatípusban reggelivel, a
retúr repülőtéri privát transzfert. Az ár nem tartalmazza: a repülőjegyet
és repülőtéri illetéket, a borravalókat és egyéb személyes kiadásokat, az idegenforgalmi adót, valamint a kötelező szilveszteri gálavacsorát (36 900 Ft/fő).
vista.hu/malajzia-hotel-villa-beach-resort

vista.hu/KIRÁNDULÁSOK
FAKULTATÍV

Félnapos privát szigettúra
Libegőzés és látogatás a Keleti faluban
Krokodil farm és Akvárium
Vadaspark
Mangrove erdő és sas les

23 900 Ft/fő
23 900 Ft/fő
23 900 Ft/fő
23 900 Ft/fő
17 900 Ft/főtől

Az árak a belépőt nem tartalmazzák. A kirándulásokon helyi angol
nyelvű idegenvezető-sofőr biztosított. Minimum létszám 2 fő.
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SRÍ LANKA

7 NAP • 6 ÉJ

8 NAP • 7 ÉJ

TERMÉSZET ÉS KULTÚRA SRÍ LANKÁN

EGZOTIKUS SRÍ LANKA TENGERPARTI

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

Tartson velünk erre az egzotikus utazásra, mely során ellátogathat Sigiriya-ba, az eltűnt civilizáció, Kassapa királyságának fellegvárába, ahol megtekinthető a csodálatos kertekkel
körülvett Oroszlán szikla és a „Sigiryai Asszonyok” freskója is.
Dambulla-ban a híres sziklakolostort tekinthetik meg, Mataleben pedig lehetőség nyílik a fűszerkert megtekintésére is.

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

Ft/fő

nov. 1.-dec. 13.,
márc. 29.-ápr. 30.

jan. 9.-márc. 28.

202 900

237 900

Kétágyas szobában

Az ár tartalmazza: a szállást
6 éjre középkategóriás hotelek
Kétágyas szobában
206 900
kétágyas szobáiban, a félpanziós ellátást, a privát transzfereket légkondicionált járművel, az érintett
programokat helyi angol nyelvű sofőr idegenvezetővel és a szükséges
belépőket. Az ár nem tartalmazza: a nemzetközi repülőjegyet és a repülőtéri illetéket, a vízumot, a borravalókat, a fakultatív programokat és egyéb
személyes kiadásokat. Az árak kiemelt időszakokban nem érvényesek,
karácsonykor és szilveszterkor a szállodák többsége kötelező ünnepi
vacsora felárat számít fel. A program tetszés szerint alakítható és magasabb kategóriájú szállodákkal is foglalható.
Ft/fő

nov. 1.-ápr. 30.

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

92

Az ár tartalmazza: a szállást 3 éjszakára középkategóriás hotelek kétágyas szobáiban, a szállást 4 éjszakára a Royal Palms Beach 4* hotelben,
félpanziós ellátást, a szükséges belépőket, a transzfereket és a programokat helyi angol nyelvű sofőr-idegenvezetővel. Az ár nem tartalmazza:
a nemzetközi repülőjegyet és a repülőtéri illetéket, a vízumot, a borravalókat, a karácsonyi és a szilveszteri gálavacsorák árát, a fakultatív programokat és egyéb személyes kiadásokat. Az árak kiemelt időszakokban nem
érvényesek, karácsonykor és szilveszterkor a szállodák többsége kötelező
ünnepi vacsora felárat számít fel. A program tetszés szerint alakítható és
magasabb kategóriájú szállodákkal is foglalható.
vista.hu/sri-lanka-egzotikus-tengerparti-pihenes

FAKULTATÍV KIRÁNDULÁSOK
Kirándulás az ősi Polonnaruwa városba:
Eco Parkba (Minneriya Safari):

16 500 Ft/fő
23 500 Ft/fő

Minimum létszám: 2 fő
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INDIA

7 NAP • 6 ÉJ

ANGOL NYELVŰ CSOPORTOS UTAZÁS | 7 NAP • 6 ÉJ

INDIA LEGJAVA – ARANYHÁROMSZÖG UTAZÁS DÉL-INDIA – FŰSZEREK KERALÁBÓL
Delhi | Agra | Jaipur | Nawalgarh | Delhi

Kocsín (2 nap) | Periyar (2 nap) | Holtág régió (2 nap) | Kocsín

Azok számára, akik először látogatnak Indiába ez a Klasszikus
India kirándulás ideális választás, mivel magába foglalja az
ország kulturálisan kiemelkedő és történelmileg jelentős látványosságait. Az utazás Delhiből indul, ez az élő metropolisz, mely a modern és ősi városrészek egyedi kombinációját
rejti. Ezután a világ leghíresebb szerelmi emlékműjéhez látogatunk, a Taj Mahalhoz, Agrában. Ezután Rajashtan különleges
arcát ismerjük meg, ahol Jaipur rózsaszín szőnyegén keresztül lépkedve ismerhetjük meg ezt a gyönyörű területet. A körút
Delhiben ér végét, ahol lehetőség nyílik a modern üzletekben
vagy a tradicionális piacokon bevásárolni a hazaút előtt.

Élvezze India egyik legkedveltebb területének, az egzotikus
Keralának színeit és melegségét. Holtágak, vadon élő állatok,
ajurvédikus kezelések és fűszer ültetvények – Keralában mind
megtalálható! Fedezzen fel egy nyugodt világot a csodálatos
mangrove erdő, kókusz fák és zöld rizsföldek között.

Az ár tartalmazza: a szállást 6 éjre 4 csillagos hoteKétágyas szobában
298 900
lek kétágyas szobáiban, a
félpanziós ellátást, a privát transzfereket légkondicionált járművel, az érintett programokat helyi angol nyelvű idegenvezetővel, a jóga órát, a Dzsipes
kirándulást az Amber-erődhöz és a szükséges belépőket. Az ár nem tartalmazza: a nemzetközi repülőjegyet és a repülőtéri illetéket, a vízumot, a
borravalókat, a fakultatív programokat és egyéb személyes kiadásokat.
Az árak kiemelt időszakokban nem érvényesek, karácsonykor és szilveszterkor a szállodák többsége kötelező ünnepi vacsora felárat számít fel.

Az ár tartalmazza: a
szállást 6 éjre 4-5 csillagos hotelek kétágyas szobáiban, a reggelis ellátást, a privát transzfereket légkondicionált járművel,
az érintett programokat helyi angol nyelvű idegenvezetővel és a szükséges belépőket. Az ár nem tartalmazza: a nemzetközi repülőjegyet és a
repülőtéri illetéket, a vízumot, a borravalókat, a fakultatív programokat és
egyéb személyes kiadásokat. Az árak kiemelt időszakokban nem érvényesek, karácsonykor és szilveszterkor a szállodák többsége kötelező
ünnepi vacsora felárat számít fel.

Ft/fő félpanziós ellátással

okt. 1.-márc. 31.

vista.hu/india-aranyharomszog

Ft/fő reggelivel

Kétágyas szobában

okt. 1.-márc. 31.
239 900

vista.hu/india-fuszerek-keralabol

ÁZSIA RAJONGÓKNAK

Vista_tel_2019-20_1011.indb 93

93

2019. 10. 11. 15:43

Téli sportok szerelmeseinek
Alig vár, ho elzdődjön a síszо és c¸zanhaak
a dnc jtőin. Mindig na baÃan va,
ho l§k sírepet válazam, e Ä¥: síelni ½k idén is!
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AUSZTRIA

ANNABERG

RAURIS | 8 NAP • 7 ÉJ

JUFA HOTEL ANNABERG –
BERGERLEBNIS-RESORT *** SUPERIOR

SCHÖNBLICK MOUNTAIN RESORT

345 km

12,5 km

896 –
1334 m

2 km

2,5 km

8 km

–

638 km
2

3

Annaberg híres a festőien szép vidékeiről, környékén túrázva
élvezhetjük az idilli táj szépségét és magunkba szippanthatjuk annak csodálatos illatát. Síterepei kifejezetten jók gyerekek és kezdő síelők számára, valamint előnye, hogy közel
van Magyarországhoz és mivel pályaszállás, így gyalogosan
megközelíthetőek a felvonók. A hely különlegessége, hogy
telis-tele van még érintetlen rétekkel és csendes erdőkkel.
Ennek köszönhetően, garantált a testi-lelki feltöltődés, így
könnyen magunk mögött hagyhatjuk a hétköznapi fáradalmakat. Nincs más dolgunk, mint hagyni, hogy a szabadban
töltött idő elvarázsoljon minket és a sípályák felhőtlen szórakozással töltsék fel az egész családot.

32,5 km 940 –
2175 m

5 km

12,5 km

15 km

4

1

6

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

Ft/apartmanban
ellátás nélkül

dec.
7-28.

jan. 12.febr. 1.

febr.
2-9.

febr.
9-28.

márc.
1-8.

márc.
8-15.

3 légteres, 6 fős 103 500 258 000 378 500 550 900 447 500 309 900
apartmanban
4 légteres, 8 fős 103 500 326 900 447 500 619 500 516 000 378 500
apartmanban
Az ár tartalmazza: a szállást 1 éjre
a választott szobatípusban, a félpanziós ellátást, a wifit, a parkolást
Kétágyas szobában
16 500
a szabad kapacitás függvényében,
Ötágyas szobában
15 000
a wellnessrészleg igénybevételét.
Az ár nem tartalmazza: a kiutazás költségeit, a helyszínen fizetendő idegenforgalmi adót (kb. 1,6 euró/fő/éj)
Ft/fő/éj félpanzióval

nov. 29.dec. 22.

vista.hu/ausztria-jufa-hotel-annaberg

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre a választott apartmantípusban, ellátás
nélkül a parkolást, az áram- és vízfogyasztást, a fűtést, a wellness részleg
és a fitnesz terem igénybevételét. Az ár nem tartalmazza: a kiutazás
költségeit, a wifit (3 euró/éj), a kötelezően fizetendő ágyneműt és törölközőket (12 euró/fő), a végtakarítást (70 euró/három légteres apartman, 90
euró/négy légteres apartman), a kauciót (50 euró/apartman), a garázs
igénybevételét (helyszínen fizetendő 2 euró/nap), a helyi idegenforgalmi
adót (2 euró/fő/éj 15 éves kor felett).
vista.hu/ausztria-schonblick-mountain-resort
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BAD KLEINKIRCHHEIM | 4 NAP • 3 ÉJ VAGY 5 NAP • 4 ÉJ

NASSFELD-SONNALPE | 8 NAP • 7 ÉJ

ALPENLANDHOF ***

ALMHOTEL KÄRNTEN ****

520 km

103 km

1087 –
2055 m

8 km

77 km

18 km

4

7

13

560 km

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 tanulópálya, varázsszőnyeg és szórakoztató park áll rendelkezésre.
Azonban a város nem csak síterepeiről, hanem termálfürdőiről 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
termálfürdő nyújt kikapcsolódást. Az aparthotel kedvező síés termálfürdő ajánlatokkal és tágas apartmanokkal várja a
párokat, családokat és baráti társaságokat egyaránt.

Ft/apartman
reggelivel

jan. 6-31.

3 vagy 4 éj

3 vagy 4 éj

3 éj

3 éj

Egy légteres,
2 fős apartmanban

99 500

113 500

127 900

170 500

Két légteres,
5 fős apartmanban

248 500

283 900

317 500

426 000

Az ár tartalmazza: a szállást 3 vagy 4 éjre a választott apartmantípusban
reggelivel, kedvezményt a síbérlet vagy termál belépőből, 03.7-től 29-ig a síbérletet és 50% kedvezményt a termál belépők árából, a wifit. Az ár nem
tartalmazza: a kiutazás költségeit, helyi idegenforgalmi adót (3 euró/fő/éj).
vista.hu/ausztria-alpenlandhof-bad-kleinkirchheim

600 –
2002 m

11 km

69 km

30 km

5

9

16

A hegyvidékről káprázatos látvány tárul a szemünk elé,
magunkba szippanthatjuk az alig 1500 méter tengerszint
feletti hegyi levegőt. Tökéletes síparadicsom az odalátogatóknak és legjobb hely a természetfelfedező kalandoroknak.
A pihenésben is nagy segítségünkre lehetnek a hotel szolgáltatásai. Varázslatos szauna szeánszokban lehet részünk,
lélegzetállító kilátással a hóval borított hegycsúcsokra és sípályákra. Mindemelett a hotel személyzete hatalmas szenvedélylyel és gondoskodással tálalja a vendégek elé a finomabbnál
finomabb kulináris élményeket.

febr. 1.márc. 8-29.
márc. 7.

dec. 7-27.

96

110 km

Ft/fő
félpanzióval

dec. 8-12.,
márc. 22.ápr. 12.

dec.
22-28.

dec. 29.jan. 4.

Háromágyas
szobában

166 900

198 900

244 900

jan. 5.-febr. 1.,
febr. 23.- febr. 2-22.
márc. 21.
177 000

218 900

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre, a félpanziós ellátást, a wifit, a parkolást a szabad kapacitás függvényében, a wellnessrészleg igénybevételét.
Az ár nem tartalmazza: a kiutazás költségeit, a kötelező karácsonyi gálavacsorát és a kötelező szilveszteri gálavacsorát, a helyi idegenforgalmi
adót (kb. 2,6 euró/fő/éj).
vista.hu/ausztria-almhotel-karnten-nassfeld
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ST. GEORGEN AM KREISCHBERG

SAALBACH | 8 NAP • 7 ÉJ

FERIENPARK KREISCHBERG

HOTEL SAALBACHER HOF ****

460 km

42 km

868 –
2118 m

9 km

16 km

17 km

3

4

6

Az üdülőközpont Kreischberg síliftjeitől alig 400 méterre
kínál tartalmas kikapcsolódást vendégei számára. 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 családok részére is. A wellness részlegben finn szauna, relaxációs
szoba és medence biztosítja a feltöltődést az aktív napok után.

Ft/apartman/éj
ellátás nélkül

634 km

270 km

860 –
2096 m

18 km

112 km

140 km

28

21

Csodálatos tájak, végtelennek tűnő sípályák, kellemes hangulat és otthonos környezet várja a vendégeket a hotelben,
egyenesen Ausztria egyik legnagyobb összefüggő síterületén, a Saalbach-Hinterglemm-Leogang központjában. A hotel
életfilozófiája, hogy a kreativitás és a modern stílus találkozik
a hagyománnyal. Fontosnak tartják a folyamatos fejlődést, a
mennyei kulináris fogásokat és a wellness részleg vendégeket kényeztető szolgáltatásait.

nov. 30.dec. 21-27.,
dec. 28dec. 20.,
jan. 4-31. febr. 1-28.
febr. 29.jan. 3.
márc. 15.márc. 14.
ápr. 13.

Egy légteres,
3 fős apartmanban

25 500

Két légteres,
4 fős apartmanban

34 000

30 900

43 500

28 900

37 500

41 500 65 500

38 000

54 500

Az ár tartalmazza: a szállást 1 éjre a választott apartmantípusban, ellátás
nélkül, wellness részleg használatát, az áram- és vízfogyasztást, a fűtés
költségeit, a wifit, a parkolást. Az ár nem tartalmazza: a kiutazás költségeit, a helyi idegenforgalmi adót (kb. 1,50 euró/fő/éj 15 éves kor felett), a kötelező ágyneműt (kb. 12 euró/fő/ágynemű), a végtakarítást (kb. 50 euró/1
légteres apartman és 65 euró/két légteres apartman).
vista.hu/ausztria-ferienpark-kreischberg

Ft/fő
félpanzióval
Kétágyas
szobában

dec. 5-20.,
márc. 22.ápr. 13.

jan. 4-17., jan. 18-31.,
febr. 1-14.,
márc. febr. 29.22-28.
márc. 13.
14-21.

292 000 402 500

febr. 15-21.

444 900 509 900

558 500

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában, a félpanziós ellátást, a parkolást a szabad kapacitás függvényében, a wifit, a wellnessrészleg szolgáltatásainak igénybevételét, a fitneszterem használatát.
Az ár nem tartalmazza: a kiutazás költségeit, a helyi idegenforgalmi
adót (kb. 2 euró/fő/éj 15 éves kor felett).
vista.hu/ausztria-hotel-saalbacher-hof
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ZELL AM SEE

SCHLADMING | 8 NAP • 7 ÉJ

LANDHOTEL MATHA ***

HOTEL ALPENROCK SCHLADMING

625 km

77 km

760 –
2000 m

19 km

28 km

30 km

6

10

7

Különleges, kreatív, igényes részletekkel kidolgozott, romantikusan berendezett hotel Zell am See szívében. Mindemelett
ínycsiklandó lazacos ételekkel és sajt-különlegeségekkel
kényeztethetjük ízlelőbimbóinkat.

Ft/fő/éj reggelivel

dec. 5-20.,
dec. 21-27.,
márc. 14.jan. 4.-febr. 21.
ápr. 13.

dec. 28.febr. 22-28.
jan. 3.

Kétágyas szobában

17 500

24 000

32 900

26 900

Családi szobában
4 fő részére

18 500

25 000

33 900

28 500

Az ár tartalmazza: a szállást 1 éjre a választott szobatípusban, reggelivel, a
wifit, a parkolást a szabad kapacitás függvényében, a wellnessrészleg szolgáltatásainak igénybevételét. Az ár nem tartalmazza: a kiutazás költségét,
a helyi idegenforgalmi adót (kb. 1,20 euró/fő/éj 15 éves kortól).
Érkezés szerdán és szombaton lehetséges, szerdai érkezés esetén 3, 7, 10
vagy 14 éj, szombati érkezés esetén 4, 7, 11 vagy 14 éj foglalása lehetséges.
Febr. 1. és márc. 7. között csak szombati érkezés lehetséges 7 vagy 14 éj
foglalásával.
vista.hu/ausztria-landhotel-martha-zell-am-see

98

490 km

123 km

728 –
2015 m

8,3 km

68,3 km 46,4 km 1+8

20

14

Csodálatos tájak, végtelennek tűnő sípályák, kellemes hangulat és otthonos környezet várja a vendégeket ebben a modern
építésű hotelben. Széles választékának köszönhetően, kicsiktől nagyokig mindenki megtalálhatja a magának megfelelő
nehézségű sípályát. Mindemelett azoknak, akik még csak
ismerkednek ezzel a kiváló téli sporttal, a hotel szervezésében
síiskolák állnak rendelkezésre a vendégek számára.

Ft/apartman
ellátás nélkül

nov. 30.-dec. 20.,
ápr. 13-25.

dec. 21-27.,
febr. 1-28.

jan. 4-31

febr. 29.,
árp. 12

Két légteres,
4 fős apartmanban

316 500

584 500

389 500

462 500

Három légteres,
6 fős apartmanban

462 500

730 500

535 500 608 500

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre választott apartmantípusban, ellátás
nélkül, a wifit, a víz- és áramfogyasztást, a wellnessrészleg szolgáltatásainak igénybevételét. Az ár nem tartalmazza: a kiutazás költségét, a végtakarítást (4 fős apartman foglalása esetén 90 euró/apartman, 6 fős
apartman foglalása esetén 100 euró/apartman), az ágyneműt és törölközőket (13 euró/fő), a kauciót (kb. 350 euró), a helyi idegenforgalmi adót
(kb. 1,5 euró/fő/éj)
vista.hu/ausztria-hotel-alpenrock-schladming
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OLASZORSZÁG

LIVIGNO | 8 NAP • 7 ÉJ

PINZOLO | 8 NAP • 7 ÉJ

HOTEL PICCOLO MONDO ***

HOTEL EUROPEO ****

908 km

115 km

1816 –
2798 m

20 km

65 km

30 km

6

14

12

Szakadjon ki a hétköznapi zsongásból és csendesedjen le
a festőien szép hegyi környezetben. A hotel adottságainak
köszönhetően élvezheti a livigno-i napos vidéket. Nem kell
messze mennünk, hogy elérhetők legyenek a helyi üzletek,
mindemelett csak egy laza csúszás választ el minket a sífelvonóktól (200m). Továbbá a maximális kényelem érdekében
a hotel ingyenes buszjáratokat biztosít a vendégek számára.

Ft/fő reggelivel

dec. 21-27.,
febr. 1.jan. 11-24., dec. 28.- jan. 4-10.,
ápr. 11-17.
jan. 3. jan. 25-31., márc. 27.
márc. 28.ápr. 10.

kétágyas szobában

139 000 211 000

146 000 172 000 179 000

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre kétágyas szobában, reggelivel.
Az ár nem tartalmazza: a kiutazás költségeit, a helyi idegenforgalmi adót,
mely a helyszínen fizetendő. Rövidítés és hosszabbítás lehetséges bizonyos
időszakokban. Síbérlet lekérésre foglalható.
vista.hu/livigno-hotel-piccolo-mondo

939 km

150 km

852 –
2504 m

33 km

67 km

50 km

17

8

A családi kézben lévő vállalkozás meleg vendégszeretete
segít Önnek, hogy teljes mértékben élvezze utazását egy 4
csillagos szállodában, barátságos és nyugodt környezetben. A kényelmes szobák, a vörösfenyőfa elegáns lakosztályai és a modern, újonnan felújított wellness-központ teljes
kikapcsolódást biztosít a felejthetetlen téli vakációhoz, a di
Campiglio közelében.

dec. 26.-jan. 5.

jan. 6-18.,
márc. 15-21.

kétágyas szobában

351 000

266 000

286 000

junior lakosztályban

438 000

341 000

364 000

Ft/fő félpanzióval

jan. 19.-márc. 14.

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre választott szobatípusban, a félpanziós
ellátást. Az ár nem tartalmazza: a kiutazás költségeit, a helyi idegenforgalmi adót, mely a helyszínen fizetendő. Rövidítés és hosszabbítás lehetséges bizonyos időszakokban. Síbérlet lekérésre foglalható.
vista.hu/pinzolo-hotel-europeo
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SZLOVÁKIA

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | 6 NAP • 5 ÉJ

VEĽKÁ LOMNICA | 8 NAP • 7 ÉJ

WELLNESS HOTEL CHOPOK ****

TATRAGOLF RESORT ****

268 km

44,5 km 943 –
2004 m

7,4 km

17,9 km

19,2 km

4

8

9

Egy hotel, amely sokoldalúságával kényelmessé teszi a pihenést mind a családosok, mind a nyugalomra vágyó odautazók számára. Szolgáltatásaival megteremti a kényelem
birodalmát, ilyen például a 2 különálló, medencével ellátott
szaunavilág. Továbbá kiváló hely a téli sportkedvelőknek,
hiszen számos turisztikai útvonal áll rendelkezésre az erdei
sétákra, sífutásra és természetesen a síelésre.

Ft/fő reggelivel
Kétágyas
szobában

dec. dec. 21-25., dec. 26.13-20. febr. 15-21.
jan. 6.
123 900

11,8 km

888 –
2190 m

1,2 km

5,2 km

5,4 km

4

4

1

Az üdülőhely egyik sajátossága, hogy elhelyezkedésének
köszönhetően könnyen megközelíthető az Aquapark, a sípálya, a túra központ és a bevásárló centrum. A Tátra régió
legnagyobb apartmankomplexuma címével rendelkezik,
mindemelett Szlovákia leglátogatottabb turisztikai központjában található. Számos Nemzeti Park is megtalálható környékén, mint például a Pieniny és az Alacsony-Tátra Nemzeti Park,
egyedi történelmi műemlékkel. Nincs is más dolgunk hátra,
mint felfedezni a környezeti csodákat és kikapcsolódni.

jan. 7.-febr. 14.,
márc. 8.febr. 22.ápr. 8.
márc. 7.

166 900 231 500

157 500

129 500

Az ár tartalmazza: a szállást 5 éjre kétágyas szobában reggelivel, a
wellnessrészleg használatát, fürdőköpenyt és papucsot, a wifit. Az ár nem
tartalmazza: a kiutazás költségeit, a helyi idegenforgalmi adót (kb. 1 euró/
fő/éj), a karácsonyi és szilveszteri gálavacsorát.
vista.hu/szlovakia-wellness-hotel-chopok

100

271 km

Ft/studió ellátás nélkül
Két fős studióban

nov. 1.-dec. 22

jan. 5.-márc. 31.

130 000

150 500

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre két fős studio apartmanban ellátás
nélkül, a parkolást, a wifit. Az ár nem tartalmazza: a kiutazás költségeit, az
idegenforgalmi adót, a garázs igénybevételét, a wellness szolgáltatásokat.
vista.hu/szlovakia-tatragolf-apartments
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SZLOVÉNIA

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

KRANJSKA GORA | 8 NAP • 7 ÉJ

HOTEL BELLEVUE ****

VITRANC APARTMANOK ***

346 km

41,5 km

325 –
1327 m

5 km

13 km

23,5 km 1

5

16

545 km

20 km

800 –
1215 m

2 km

8 km

10 km

–

5

12

A hotel a Magyarországhoz legközelebb eső szlovén síközpont, Pohorje közvetlen közelében, a felvonótól 150 méterre,
Maribor szélén található. A természet szerelmeseinek ideális szálláshely, az örökzöld erdőben felépített alpesi stílusú
házakban kínál tágas, két vagy több fős szobákat és remekül
felszerelt apartmanokat. A komplexumhoz wellness központ
is tartozik, ahol úszómedence, szauna, törökfürdő, aromafürdő, és jégbarlang várja a vendégeket.

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

Ft/fő félpanzióval

Ft/apartman
ellátás nélkül

Kétágyas szobában

dec. 28.-jan. 5.

jan. 5.-márc. 8. síbérlettel

3 éj

5 éj

3 éj

5 éj

99 500

165 900

122 900

204 900

Az ár tartalmazza: a szállást 3 vagy 5 éjre félpanziós ellátással, a síbérletet a tartózkodás idejére (kivéve dec. 28.- jan. 5.), a hotel szaunáinak és
edzőtermének használatát, az internetet és a parkolót. Az ár nem tartalmazza: a kiutazás költségeit, az idegenforgalmi adót (kb. 2,5 euró/fő/éj),
az egyszeri regisztrációs díjat (kb. 1 euró/fő) és a kötelező szilveszteri gálavacsorát: 33 000 Ft/fő. Gyermekár pótágyon: 6 éves korig: ingyenes,
6-12 év között: 50 % kedvezmény.
vista.hu/szlovenia-hotel-bellevue

dec. 1-19., dec. 20-27.,
febr. 1-14.
márc. 1-18.
jan. 2-31.

febr.
15-29.

dec. 28.jan. 1.,
márc. 19-22.

2-4 fős
apartmanban

144 900

182 000

297 500 332 500

434 000

3-5 fős
apartmanban

168 000

300 500

339 500 374 500

479 500

Az ár tartalmazza: a szállást 7 éjre a választott apartmantípusban ellátás
nélkül, a wifi használatát, a Hotel Kompas és az Aqua Larix medencéinek
használatát, ingyenes belépést a Casino Larixba. Az ár nem tartalmazza:
a kiutazás költségeit, pénteki és szombati felár: 4000 Ft/éj, a végtakarítást
(20 euró/apartman), a helyi idegenforgalmi adót (kb. 3 euró/fő/éj). Minimum
tartózkodás: 3, illetve 4 éjszaka (jan. 2.-márc. 2.)
vista.hu/szlovenia-vitranc-apartmanok
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KRANJSKA GORA | 6 NAP • 5 ÉJ VAGY 8 NAP • 7 ÉJ

BLED | 6 NAP • 5 ÉJ

RAMADA RESORT ****

HOTEL SAVICA ****

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

Modern, felszerelt szobák és a varázslatos környezet várja Önt
egy pihentető üdülésre a Ramanda Resortban. Számos nagyszerű szolgáltatással büszkélkedhet a szálloda és a személyzet
készségesen áll rendelkezésünkre, mindenki szinte helyiként
bánik a vendégekkel. A napközben töltött téli sportokat este
egy kis szórakozással tudjuk lezárni, viszont ne feledkezzünk
meg a masszázs, illetve fürdési lehetőségekről sem.

A hotel küldetése a természet és a környezet védelme. Az
Eco-daisy címkével ellátott szálloda környezetbarát filozófiája a „jobb holnap” programban szerepel. A szálloda családbarát és biztos, hogy rengeteg új információval szolgál majd
arra vonatkozóan, hogy a hazatérés után hogyan járulhat
hozzá a tisztább környezethez és a természet védelméhez.
Tartózkodása alatt a varázslatos természet csak egy karnyújtásnyira van, továbbá kiváló kiindulópont Bled felfedezéséhez és környékéhez.

Ft/fő
félpanzióval

Az ár tartalmazza: a szállást
5 éjre félpanziós ellátással, síKétágyas szobában
173 900 bérletet a környező szlovén síterepekhez (Krvavec, Kranjska
Gora síbusz használattal vagy Cerkno, Soriška Planina és Kanin), a Živa
wellness medencéinek korlátlan használatát, éjszakai fürdőzést a Živa
wellnessben péntekenként és szombatonként 23:00-ig, kedvezményt a
szaunavilág használatából. Az ár nem tartalmazza: a kiutazás költségeit, a helyi idegenforgalmi adót (kb. 3,4 euró/fő/éj), az egyszeri regisztrációs
adót (kb. 1 euró/fő), a kauciót a síbérlethez (5 euró/fő).

dec. 1-19.,
márc. 1-18.
5 éj

Kétágyas
szobában

7 éj

dec. 20-27.,
jan. 1-29.
5 éj

7 éj

dec. 28.- jan. 1.,
márc. 19-22.
5 éj

7 éj

99 500 139 000 161 500 226 000 202 900 284 000

Az ár tartalmazza: a szállást 5, illetve 7 éjre félpanziós ellátással, belépést az Aqua Larix viziparkba és a hotel medencéihez, a wifi használatát,
belépést a Casino Larixba. Az ár nem tartalmazza: a kiutazás költségeit,
a helyi idegenforgalmi adót (3 euró/fő/éj).
vista.hu/szlovenia-ramada-resort
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Ft/fő félpanzióval

dec. 1-29.,
jan. 3.-márc. 31.

vista.hu/szlovenia-hotel-savica
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