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CSONTVÁRY 100   április 26-29.

MADAGASZKÁR    november 16-29.

BAUHAUS 100   szeptember 25-28.

GRÚZIA-ÖRMÉNYORSZÁG   augusztus 7-17.

„Minden utazásnak van egy titkos célja, 
amiről az utazó mit sem sejt.”

Martin Buber

Annyi csoda van ezen a világon. Munkatársainkkal hazai és távoli tájakat 
járva, sokat olvasva, beszélgetve újabb és újabb inspirációt kapunk, útjaink 
ezekből az élményekből, felfedezett üzenetekből születnek. Szeretjük a 
történelmet, művészetet, különböző korok művelődéstörténeti érdekességeit, 
lenyűgöz bennünket a teremtett világ szépsége, színei, ízei és keressük az 
utat más kultúrákhoz. Budapesti sétáinkon, országjáró barangolásainkon, 
európai útjainkon kikapcsolódunk, feltöltődünk és tanulunk. A nagyvilág más 
kontinenseire érkezve pedig még különlegesebb lehet a belső utazás, a más 
kultúra tükrében való elgondolkodás, a helyiekkel való találkozás. Programjaink 
műhelymunkaként születnek, hétről hétre komponálunk valami újat. Kövesse 
online felületeinket, kérje hírlevelünket! Szeretettel várjuk!

2019 tavasza
Békefi Anna  cégvezető
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AZ ANIMA TRAVEL ÉS A HEGYVIDÉKI KULTURÁLIS SZALON 
KÖZÖS SZERVEZÉSÉBEN

Havonta egyszer gondolatbeli utazásra hívjuk Önöket. Nagyszerű előadóink a 
világ szép tájaira, kevéssé ismert országokba kalauzolnak bennünket, fényképes 
előadásukkal bemutatva világörökségeket, más kultúrákat, vagy saját rendhagyó 
utazásuk kalandjait. Tartsanak velünk!

Következő előadások:
03. 12. Portugália

04. 09. Madagaszkár

 500 Ft/fő/előadás

További részletek: http://anima.travel/vilagjaro-klub

ANIMA TRAVEL BEFIZETÉSI PONT A 12. KERÜLETBEN. Keddenként 14-18 
óráig a Hegyvidéki Kulturális Szalon Info Pultjában is várjuk  az utazni vágyókat, 
munkatársunknál jelentkezhet és befizethet az utazásainkra. Ha személyes 
ügyintézést szeretne, Batthyány tér közeli irodánk mellett már a 12. kerület, Törpe 
u. 2. szám alatt is megtalál bennünket! 
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KÜLFÖLDI UTAZÁSOK
Minden évben nagy lelkesedéssel készülünk az évfordulókra, hiszen ilyenkor 
nagyszerű időszakos kiállítások, jubileumi rendezvények adnak alkalmat arra, hogy 
egy jeles életútban, történelmi eseményben, korban részletesebben elmerüljünk. 
Emlékutazásaink mellett más tematikus utakat is kínálunk, ezek némelyikére 
idegenvezetőnk mellé egy szakértőt (művészettörténész, régész, néprajzos, geológus, 
borász) is felkérünk. Külföldi kínálatunkban repülős és buszos utak, körutazások és 
városlátogatások, hosszúhétvégék, rövid tengerparti fürdéssel egybekötött kulturális 
utak és egynapos kirándulások egyaránt megtalálhatóak.

EMLÉKKIRÁNDULÁSOK, TEMATIKUS UTAK (több napos)

CSONTVÁRY 100
Emlékutazás Csontváry Kosztka Tivadar halálának századik évfordulóján Dal má
ciába és BoszniaHercegovinába

Ma már mindenki ámulattal tekint a csodával határos módon megmenekült 
vásznakra, a festőóriás talányos személye ugyanakkor még mindig sok kérdést vet fel. 
Gyógyszerészként dolgozott, jogot hallgatott és egy belső elhívás alapján lett a Napút 
festője. Hogyan kezdett új életet, merre kereste a különleges üzeneteket hordozó 
helyszíneket és miként viselte a kortársak értetlenségét, gúnyos bántásait? Szenteljük 
ezt a négy napot az ő emlékének, elevenítsük fel az életútját, ismerjük meg gondolatait 
és képeinek szimbólumait írásai alapján! Dalmáciában és Bosznia-Hercegovinában 
járva   felkeresünk olyan helyeket, ahol pontosan azon a helyen megállva, ahol ő 
alkotott, összevethetjük a városképek, természeti szépségek mai látképét Csontváry 
festményeivel. Gyönyörű tájak, egy rendkívüli géniusz életútja és művészete. Tartson 
velünk a jubileumi év tiszteletére szervezett különleges, tematikus utunkon!
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BAUHAUS 100
Weimar  Dessau  Alfeld  Berlin

Az 1919-ben Weimarban Walter Gropius által életre hívott Állami Bauhaus megalapításával nem csupán 
egy később világhírre szert tett építészeti és művészeti iskola jött létre, hanem vele a nemzetközi 
modern mozgalmának kifejeződése és messzire ható előfutára jelent meg. Tematikus utunk során 
építész-idegenvezetővel a Bauhaus-eszme és iskola főbb helyszíneire látogatunk (közülük 5 UNESCO 
világörökség), megtekintve a németországi emlékév nagyszabású, csak a jubileum idején látható 
kiállításait is.
A Bauhaus bölcsője WEIMAR. A valamikori Iparművészeti Iskola ma Bauhaus-Egyetem épületében 
jött létre és működött az Állami Bauhaus 1919 és 1925 között. A 100 éves évfordulóra nyitja meg idén 
áprilisban kapuit a Bauhaus-Múzeum 13.000 tárgyból és dokumentumból álló gyűjteménnyel.
ALFELDBEN a Fagus-Művek megalkotásában messze korát megelőzően összegzi Gropius már 1911-ben 
a későbbi modern építészet jellemzőit. A ma is működő cipő manufaktúra UNESCO világörökség.
1925-től alkotja meg Gropius DESSAUBAN a Bauhaus szellemi központjának ikonikus épületegyüttesét, 
itt működve éri el az irányzat kiteljesedésének tetőpontját. Az oktató tanárok és művészek lakó-
kollóniájául épültek meg a Mesterházak. Az új Bauhaus-Múzeum Dessauban idén nyílik a „Kísérleti-
műhely Bauhaus” kiállításával. Több, mint 40.000 bemutatott darabjával átfogó képet ad az irányzat 
mesterműveiből, történetéről, műhelyeiről, oktató és alkotó mindennapjairól.
BERLINBEN a megújított Bauhaus-Archiv és Múzeum páratlan időszaki kiállításával vár 2019 
szeptemberétől, „Az eredeti Bauhaus” címmel. Megtekintjük a „berlini modern” jegyében létrejött 
lakónegyedeket és a kor fontos emlékét a Mies van der Rohe házat is.

2019. 04. 26-29.

2019. 09. 25-28.

59.900 Ft/fő

119.900 Ft/fő + repülőjegy
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ESTERHÁZY POMPA, BURGENLAND ÉS A BAROKK GYŐR 
grandiózus, szabadtéri Varázsfuvola opera előadással

Évek óta nagy sikerrel szervezünk operautakat a Szentmargitbányai kőfejtő nyári előadásaira. A kétnapos 
utazás önmagában is szép élmény, határon innen és túl fedezzük fel az Esterházy család fényes és 
kultúrapártoló életének színhelyeit, a barokk kor hangulatát őrző műemlékeket. A hercegi kastély, 
Ruszt gólyákkal teli bájos városkája és Győr óvárosa, Rába parti sétányai alkotják utunk főbb pilléreit. 
A zenekedvelőket pedig a több száz statisztát és lenyűgöző díszleteket felvonultató Varázsfuvola 
előadásra hívogatjuk a római kortól használt kőfejtő színpadára. Hónapokon át készülnek a jelmezek, 
cipők, fénytechnika, hogy a nyári égbolt csillagai alatt ülő 4.500 néző felejthetetlen élményt kaphasson. 
Ajánljuk ritkán operába járóknak is, a produkció rendkívüli!

LUTHER NYOMÁBAN - A REFORMÁCIÓ HETÉBEN
Gyönyörű német városok, favázas házak, várak és kolostorok

Kulturális körutazásunk során UNESCO világörökségi listán szereplő helyszíneket, szebbnél szebb 
nevezetességeket ismerünk meg és átfogóan megismerkedünk a reformáció korszakra gyakorolt 
hatására nyelvtől a zenéig. Első állomásunkon a reformáció ideje előtt száz évvel érkezünk a 
máglyahalálra ítélt előreformátor, Husz János Prágájába. Utunkat Németországban, a Canaletto 
híres festményéről ismert  Pirnában, a fő-búcsúcédula árus inkvizítor, pápai megbízott Johannes 
Tetzel szülővárosában folytatjuk, majd következik  Eisleben  városa – Luther Mátron születésének, 
megkeresztelésének és halálának színtere. Wittenberg, Halle, Erfurt műemlék óvárosai, favázas házai 
és a reformáció korához kapcsolódó emlékhelyei segítenek időutazásunkban. Utunk egyik csúcspontja 
Eisenachban Wartburg vára, ahol Luther az eredeti görögből a beszélt hétköznapi nyelvre fordította az 
Újszövetséget, megvetve ezzel a mai írott irodalmi német nyelv alapjait. A világhírű látnivalókat kínáló 
Weimarban zárjuk utazásunkat, majd Prágán keresztül érkezünk haza.

2019. 10. 29 - 11. 03.

2019. 07. 13-14., 2019. 08. 03-04.

119.900 Ft/fő

22.900 Ft/fő

A fénykép egy korábbi év Aida előadásán készült.
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KLASSZIKUS KÖRUTAK ÉS VÁROSLÁTOGATÁSOK

KARNEVÁLI HÉTVÉGE VELENCÉBEN
A MIRAMARE KASTÉLLYAL ÉS A POSTOJNAI CSEPPKŐBARLANGGAL

Velencében ilyenkor már tavasz van! Az ott töltött napunk délelőttjére hajókirándulást ajánlunk a 
lagúnavilág két legszebb szigetére, Muranora az üvegművesekhez és Buranora, amely a színes 
halászházakról híres. Délután érdemes belevegyülni a karneváli forgatagba, csodálni a jelmezeket 
és felkeresni néhány híres templomot, palazzo-t. Az este kivilágított fényei a Canale Grandéről a 
legszebbek, gondolázzunk, csatangoljunk, térjünk be egy hangulatos helyi étterembe! Velencei 
élményeinket önmagukban is különleges programok keretezik, odafelé a Trieszt melletti romantikus 
Miramare kastély a tengerparton, hazaúton pedig Szlovénia egyik legszebb barlangja, amely hatalmas 
üregébe kisvonat visz be bennünket.

FERENC PÁPA CSÍKSOMLYÓN
GAZDAG SZÉKELYFÖLDI PROGRAMMAL

A Szentatya júniusi csíksomlyói látogatása történelmi esemény lesz! Eddig pápa még nem járt 
Erdélyben, azonban most Csíksomlyón, a magyarság nemzeti kegyhelyén fog ünnepi szentmisét 
bemutatni Ferenc pápa. Utunk során felfedezzük Székelyföld lenyűgöző kincseit, miközben a helyiek 
messze földön híres vendégszeretetét is élvezzük. Különleges alkalom, tartson velünk!

2019. 05. 29 - 06. 02.

2019. 03. 01-03.

69.900 Ft/fő

41.900 Ft/fő helyett 34.900 Ft/fő
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TAVASZKÖSZÖNTŐ HOSSZÚ HÉTVÉGE KRAKKÓBAN
Wieliczkai sóbányával és az Ojcówi Nemzeti Parkkal

Krakkó volt az első európai város, amelyik világörökség lett. Krakkó adta az első közép-európai pápát, II. 
János Pált. Krakkó az egyik legrégebbi település Lengyelországban. Krakkó az első az európai piacterek 
mérete tekintetében is. Krakkó a tudományok városa is, itt van az egyik legrégibb európai felsőoktatási 
intézmény - az 1364-ben alapított Jagelló Tudományegyetem. A sok elsőség mellett Krakkó egyszerre 
tradicionális és fiatalos, keresztény és zsidó, látnivalóban gazdag, de mégis könnyen bejárható. Kiváló 
választás az év első hosszúhétvégéjére, kezdje a tavaszt Lengyelországban!

PORTUGÁLIA EZER ARCA
Lisszabontól Portóig

A portugálok úgy tartják: „Lisszabon szórakozik, Porto dolgozik, Braga imádkozik.” Ebbe a sokszínűségbe 
szeretnénk belekóstolni az Ezerarcú országban. 8 napos repülős utazásunkba beépítettük az élmények 
legjavát: a főváros nevezetességei, Európa legnyugatibb pontja a Cabo da Roca, a fatimai kegyhely, 
Sintra királyi emlékei, likőrök, borok, Portó és Braga, óceánpart, kolostorok és népviselet, zárásképpen 
pedig a Portugália Velencéjének is nevezett Aveiro bájos városa.

2019. 03. 15-17. 2019. 05. 22-29.34.500 Ft/fő 218.900 Ft/fő + repülőjegy
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KÖRUTAZÁS A BALTI ÁLLAMOKBA
5 ország a Baltitengernél

Első napunkon a Szlovákiában található híres bányavárosokkal ismerkedünk, majd körutazásunk 
gazdag programja által 5 országot járunk be a Balti-tenger partjainál. Lengyelországon áthaladva 
középkori városokat, királyi és szakrális emlékeket keresünk fel. A három balti országot pedig 
fővárosaikon keresztül ismerjük meg. A nyári idő kiváló az északi térség felfedezésére, élvezhetjük 
a tenger közelségét és a városok kellemes, pezsgő esti hangulatát. Akinek kedve tartja, Tallinnból 
áthajózhat velünk Finnországba, hogy a skandináv világba belekóstolva, Helsinki városát is felfedezze.

PUGLIA
DélOlaszország csodálatos arca

Puglia Olaszország egy kevésbé ismert, ámbár annál izgalmasabb és gyönyörűbb régiója. Látnivalói 
mindenkinek tartogatnak kellemes meglepetéseket: a tengerpartok szerelmesei Olaszország 
legcsodálatosabb partjait, az igazi itáliai hangulat kedvelői pedig mesés tereket, szűk utcácskákat 
és hangulatos kávézókat találnak. A mediterrán ízekért rajongók pedig az ország egyik legjobb 
gasztronómiai kínálatát élvezhetik Pugliában! Dél-olasz hangulat, trullik, lakatlan sziget, barlangok, 
legendák várnak ránk a nyaralással egybekötött kulturális utazásunkon. Felkeresünk UNESCO 
világörökségeket, fürdőzünk a kristálytiszta tengerben, megismerkedünk a 100 éve elhunyt, Pió atya 
városával, és felfedjük Castel del Monte titkait is. Sole, mare, cultura, Italia! – mi kellhet még egy tartalmas 
és üdítő nyári utazáshoz?

2019. 07. 18-27.

2019. 07. 31. - 08. 05.

178.900 Ft/fő

159.900 Ft/fő + repülőjegy
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SKÓCIA

Skócia sokak álma. A kelta mondák, a különös hangzású nyelv és zene, az egyszerre vad és nyugodt 
táj szépsége, a nemes kastélyok rabul ejtik képzeletünk. A kellemes nyári időszakra tett utazásunkba 
belekomponáltuk a skót uralkodói ház központját, Edinburgh varázslatos hangulatú városát és a City 
of Architecture and Design címet elnyert Glasgow-t, Charles Rennie Mackintosh egyedi formavilágú 
szecessziójának városát. Nem hiányozhatnak a nagy klasszikusok, mint a St. Andrews, a skót egyetemi 
oktatás és a golf szülőhazája, Scott kapitány expedíciós hajója Dundee-ban, a meseszép Blair kastély 
és whisky lepárló, Loch Ness, vagy a Harry Potter című filmből is ismert, látványos Gleanfinnan viadukt. 
Egyedi fűszerként pedig hozzáadtuk a Cawdor kastélyt, Skye szigetét és a Glen Coe völgyet. Tartson 
velünk az ősi klánok, tartánok és kiltek, bogáncsok, ármányok és legendák lebilincselő földjére!

VARÁZSLATOS UTAZÁS GRÚZIÁBA ÉS ÖRMÉNYORSZÁGBA
ősi kultúrák két földrész között

Évezredeket utazunk vissza az időben, hogy a történelmi emlékhelyek, a csodálatos tájak, a gazdag 
kulturális örökség és a meleg fogadtatás egy életre szóló élmény legyen a Kaukázus ismeretlen 
országaiban. Grúzia, vagy Georgia a világ második országa, ahol a kereszténység államvallás lett. 
Érintetlen hegyi tájai ősi templomokat, pompázó völgyei több ezer éve művelés alatt lévő borvidékeket 
rejtenek. Egyes források a grúz „ghvino” szóból eredeztetik sok nyelv bor szavát. A grúz ízek és tájak 
mellett Örményországot is megismerjük, amelyet úgy becéznek: kis ország hatalmas szívvel és 
történelemmel. Az Ararát szent hegyének árnyékában jellegzetes templomépületek, gyönyörű 
motívumkincsű kőkeresztek és az örmény vendégszeretet kápráztat el. 

2019. 08. 07-17.

2019. 08. 31 - 09. 07.

233.500 Ft/fő + repülőjegy

336.900 Ft/fő + repülőjegy
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MADAGASZKÁR
Édeni szépség és a 3. világ

14 csodálatos nap a világ negyedik legnagyobb szigetén. Hogyan képzeli el Benyovszky Móric egykori 
királyságát? A csodálatos állatvilág jut eszébe, vagy a francia gyarmatosítók kora, esetleg a harmadik 
világ problémái? Sokan egzotikus úticélként, esetleg Mauritiussal egybekötött nyaralási helyszínként 
választják ki és nem is lépik át az elegáns resort-ok üdülőterületeit. Mi szeretnénk megismertetni a 
valódi Madagaszkárral, bemutatni történetét, lakóit, szokásait és a mindennapi életet is. Európán túli 
útjainknál a legfontosabb számunkra, hogy a tömegturizmus útjáról letérve lehetőséget adjunk a 
helyiekkel való találkozásra, tevékenységeik, kultúrájuk, életkörülményeik megismerésére. A szigeten 
töltött idő alatt megnézzük a klasszikus és méltán híres nevezetességeket Antananarivo fővárostól a 
nemzeti parkokig. Gyönyörködhetünk az egyedülálló állatvilágban, kaméleonok, lemúrok sokaságában. 
Napi sétáink során édeni színek, vulkanikus táj, őserdő, vízesés, vanília és ylang-ylang illat bódít majd 
el. Hazaindulásunk előtt pedig a Nosy Be szigetcsoport fehér homokos strandjai, türkíz öblei adnak 
lehetőséget a „téli” kikapcsolódásra. A sok élményt összegezve azonban talán minden útitársunkban 
a helyiekkel töltött idő marad majd meg leginkább gondolatébresztően. Két éjszakát töltünk egy helyi 
családnál és megismerünk egy magyar kezdeményezésű iskola építési projektet is. Sajtóból, hírekből 
nem megismerhető mindaz, aminek itt részesei leszünk. Visszaérkezve biztosan más kép él majd 
mindenkiben: a valódi Madagaszkár!

SZICÍLIAI KÖRUTAZÁS
Vulkánok, tengerek, világörökségek

Élményekben gazdag körutazásra hívjuk Önöket, hiszen Szicília természeti szépségeket, kulturális-
művészeti kincseket és hamisítatlan olasz életörömet is kínál nekünk! Évek óta járunk csoportokkal a 
szigetre, és nem győzünk betelni vele. Kényelmesen repülve, gyorsan megtesszük a minket elválasztó 
2000 km-t, és a nyolc nap alatt számos várost, régiót bejárva felfedezzük ezt az Európa és Afrika 
határán létrejött különleges világot, amely az évszázadok során annyi hódítót vonzott és varázsolt 
el. Egyedülálló, ahogy minden korban mesterművek születtek: görög színház, több ezer négyzetméternyi 
padlómozaikkal díszített római villa, arab mintakincset őrző fazekasság és épületdíszítések, normann 
katedrálisok, pompás barokk. A műemlékek mellett az eleven természetet is felfedezzük, járunk majd 
működő vulkánoknál, fürdőzünk azúr tengeröbölben, hajózunk a Lipari-szigeteknél és élvezzük a 
citrusok ízeit, a forró nyár után ismét zöldellő, virágba borult tájat. Utazásunkat úgy állítottuk össze, hogy 
feltáruljon a sok arcú Szicília. Megszállunk tengerparton, műemlék városban, belekóstolunk a nyüzsgő 
főváros hangulatába és ellátogatunk a sziget belsejében lévő, filmekből ismert szépségű tájakra. 
Mindezeket megfűszerezzük halászfalvakkal, jókedvű nevetéssel, pisztáciával és granítával, mókás 
mindennapi életképekkel. Szicília máshoz nem hasonlítható, ahogy Goethe mondta: „Szicília  nélkül 
nem lehet igazi képünk Itáliáról: itt van a kulcsa mindennek!”

2019. 09. 28. - 10. 05. 2019. 11. 16-29.229.900 Ft/fő + repülőjegy 599.900 Ft/fő + repülőjegy
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HÚSVÉT ZAKOPÁNÉBEN LENGYEL NÉPSZOKÁSOKKAL
UNESCO világörökség, helyi ízek és a Csorbató

Amikor egy külföldi Lengyelországba látogat az Ünnepek idején – még az is, aki nem előszörre jár 
ott – igazi kincsre lel. A legfontosabb népi és vallási szokások gazdag tárházával ismerkedhet meg, 
a legmeghittebbektől kezdve a legmulatságosabbakig. A legkülönlegesebb Lengyelországban a 
nagyszombat, az étel megszentelésének napja. Régebben az ételeket a papok az otthonokban áldották 
meg. Manapság az emberek minden fontosabb ételből tesznek egy keveset egy kosárba – így süteményt, 
pékárut, kolbászt, szalonnát, fűszereket, tormát, sót és hímes tojást -, amelyet kézi hímzésű, fehér 
kendővel takarnak le és az egészet áldásra a templomba viszik és a szentelés másnapján, Húsvéthétfő 
reggelén együtt elfogyasztják. Éljük át együtt a felejthetetlen ünnepi hangulatot, töltődjünk fel a csend, 
pihenés, séták, helyi finomságok által és élvezzük a tavaszi táj szépségét Zakopanetól a Csorba-tóig.

RÓMA
az Örök város repülővel

Róma sokak szerint az európai kultúra bölcsője, ahol egyszerre vannak jelen az ókor, a reneszánsz 
és a barokk kor építészetének és képzőművészetének remekművei. Lehetetlen azonban Rómát 
pusztán kincsei és látnivalói alapján jellemezni. Ami Rómát igazán Rómává teszi és élettel tölti fel a 
megszámlálhatatlan műemlék között: a főváros grandiózusságának és az olaszok spontaneitásának 
egyvelege, a robogóktól nyüzsgő forgalom, a bárok reggeli kávéja és esti zsongása, a múlt pompája és a 
kortárs jelen vibrálása. Mindegyikből bőven tettünk repülős utunkba. Az el nem maradható látnivalókon 
kívül felfedezhetjük a Vatikán kertjeit és múzeumát, a Liszt Ferencet is megihlető Tivoli szökőkútjait és 
utolsó napunkon még a tengerparton is időzhetünk. Sosem késő nekiindulni, hiszen tudjuk, minden út…

2019. 04. 19-22. 2019. 05. 02-05.49.900 Ft/fő 98.900 Ft/fő + repülőjegy
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SZARAJEVÓ
A találkozások városa

Tartson velünk Bosznia-Hercegovina szívébe, ahol a háború a békével, Kelet Nyugattal, vallások és 
kultúrák egymással, a kontinentális a mediterrán éghajlattal találkozik. Szarajevó a világ azon kevés 
városának egyike, ahol néhány száz méteren belül katolikus és ortodox templom, mecset és zsinagóga 
is található. A régiót, helyi nyelveket és kultúrát jól ismerő idegenvezetőnk beavatja a velünk utazókat a 
városkép mögött rejlő kulturális és történelmi összefüggésekbe. Szarajevó igazi meglepetés szokott 
lenni az először ott járónak, közelsége ellenére kevéssé ismerjük, pedig egy nagyon markáns hangulatú 
hely, amit egyszer mindenkinek látnia érdemes. Ráadásként pedig a máig szövevényes kutatásokat, 
vitákat kiváltó piramisokat is felkeressük.

BLED ÉS BOHINJ
nyárköszöntő pünkösdi kikapcsolódás Szlovéniában

Szlovénia, egy csipetnyi szépség mindenből. Régi városok, tengerpart, hegyek, tavak, mindez elbűvölően 
szép harmóniában és tőlünk alig néhány órányi utazásra. Ez a kétnapos út igazi kikapcsolódás: 
gyönyörű tájak, nagyszerű programok, szállás a Bledi-tó mellett, svédasztalos reggelivel és vacsorával. 
Törzsutasaink nagy kedvence e programunk, hiszen egyetlen hétvége alatt annyi szép helyen járunk, 
hogy hazaérve úgy érezzük, mintha egy hosszú szabadság alatt kapcsolódtunk volna ki. A címben 
szereplő két tó mellett megtekintjük a szlovén gótikus építészet egyik legszebb alkotását a Ptujska 
Gora-i templomot és sétálunk a Vintgar-kanyonban (mindenki számára könnyen járható és nagyon 
szép!). Élményeink között pedig a pletnázás és a híres bledi krémes megkóstolása is szerepelhet!

2019. 05. 11-13. 2019. 06. 08-09.43.500 Ft/fő 34.900 Ft/fő 
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SALZBURG

Utunkat a Szerb Antalt is megihlető, festői, misztikus Hallstatt városkában kezdjük, amely méltán az 
UNESCO világörökség része. Az estét már Salzburgban töltjük, majd másnap Németország felé fordulva 
a közeli Berchtesgadeni-Alpokban megtekintjük a Sasfészket, Hitler kedvenc tartózkodási helyét. A 
nehéz gondolatok után a természet szépsége segít tovább bennünket, a szép panorámájú magaslatról 
leereszkedünk a hegyek által ölelt, smaragd színű Königsee-ig. A tavon hajókázunk és megkóstolhatjuk a 
helyi specialitást, a füstölt pisztrángot is. Idegenvezetőnkkel felfedezzük Mozart városának, Salzburgnak 
látnivalóit és a káprázatos kertjéről is híres Mirabell kastélyt. Hazafelé vezető utunk fénypontja pedig a 
reneszánsz kort visszaidéző Hellbrunni kastély, ahol megtekintjük a híres vízijátékot.

CSEHORSZÁG KINCSESTÁRA: PRÁGA ÉS ČESKY KRUMLOV

Prága mindenkor remek úti cél, minden időben gyönyörű arcát mutatja. Lebilincselően szép műemlékek, 
hangulatos kis utcácskák, hatalmas sétálóövezet jellemzi. Az évszázadok háborítatlanul halmozták fel 
azt a temérdek értéket, aminek legjavát kirándulásunk alatt megismerjük. Utunk során a város minden 
szegletében mesék, mondák, történetek kelnek életre. Bármerre indulunk nem a megdermedt múlt 
vesz körül, hanem a város élettel teli derűje fogad minket. Minden sarkon más-más zene szól, mindig 
újabb attrakció tárul fel előttünk. Érdemes a cseh konyha finom ízei és a világhírű sörök csábításának 
is engedni. Česky Krumlov pedig méltán nevezhető Csehország egyik legszebb kisvárosának, nem 
véletlenül került – Prága mellett – az UNESCO világörökség listájára. A Moldva kettős kanyarulatának 
ölelésében rejlő pici városmag és a felette trónoló várkastély a középkor hangulatát híven megőrző, 
leírhatatlan bájjal ejti bámulatba az érkezőt.2019. 06. 28-30.

2019. 07. 12-14.

52.900 Ft/fő 

43.900 Ft/fő 
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BÉCSÚJHELY - MÁRIAZELL – MELK
Vallás és kultúra kézen fogva…

Sokan ismerik Mariazell adventi arcát és a szépséges Wachau tájat is, de gyakorta csak egy célirányos 
egynapos kirándulás keretében sietnek oda. Mi egy kellemes háromnapos utazásra invitáljuk Önöket, 
amely során Alsó-Ausztria és Stájerország olyan nevezetes helyeit fűzzük fel, amelyek kultúrtörténetileg, 
magyar vonatkozásaik és lelkiségük miatt is illeszkednek programunk vezérfonalához. Bécsújhely 
román stílusú dómja és a gótikus Babenberg kastély, Mariazell kegytemploma, a helyi likőrmanufaktúra 
és felvonóval a Gemeindealpe 1600-as csúcsa, a festői várrom Dürnsteinben (ahol valaha Oroszlánszívű 
Richárd angol király raboskodott) és a Melki Bencés Apátság impozáns épülete. Az elhangzó történetek, 
a megnyugvásra, elmélkedésre alkalmat adó séták, egyéni szabadidők és a táj együttesen szolgálják 
a testi-lelki felüdülést. Külön kiemeljük nagyszerű szálláshelyünket, mindkét éjt a mariazelli dóm 
szomszédságában töltjük.

2019. 09. 20-22. 49.900 Ft/fő 

EGYNAPOS UTAK

MAGYAR EMLÉKEK POZSONYBAN
CsontváryMednyánszky 100 emlékutazás 

Pozsony szépen felújított óvárosában barangolunk. A város gazdag és fordulatos történelméből 
első renden a mohácsi vésztől a XIX. század végéig tartó időszak eseményeinek színtereihez vezet 
sétánk. A három részre szakadt országban Buda, Esztergom és Székesfehérvár is török kézre került. 
A legfontosabb királyi és egyházi hivatalok, így a Magyar Királyi Kamara és a hercegprímási székhely 
is az új fővárosba, Pozsonyba költöztek. Pozsonyba költözött az országgyűlés is. A Várban őrizték a 
Szent Koronát, az ősi Szent Márton-székesegyház lett Magyarország koronázó temploma. Hallunk a 
koronázási ünnepségsorozatról, érintjük mi is koronázási menet útvonalát. Gyönyörködünk a barokk, 
gótikus, reneszánsz épített szépségekben és együtt fedezünk fel sok bájos mai részletet. A történelmi 
emlékek felidézése után lehetőségünk nyílik „a természet magányos, zseniális vándorait” felkeresni. 
Csontváry Koszta Tivadar és Mednyánszky László  festményeiből időszakos kiállítás nyílt a pozsonyi 
Mirbach-palotában. Az emlékévekhez komponált idei tematikus útjaink között e kirándulással is 
emlékezünk az idén 100 éve elhunyt festőóriásainkra.

2019. 03. 15. 8.490 Ft/fő
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DOBSINAI JÉGBARLANG - BETLÉRI ANDRÁSSY KASTÉLY –
KRASZNAHORKAVÁRALJA - ROZSNYÓ
egy nap az Andrássyak földjén

Egyetlen nap alatt csodálatos élmények sorával gazdagodhatunk a Felvidék egyik szépségekben és 
értékekben bővelkedő tájegységén, a valamikori Gömör vármegyében járva. A Murányi – fennsíkon át 
az Alsó – Tátra Nemzeti Park peremén haladva érjük el a Szlovák Paradicsom egyik páratlan természeti 
kincsét, a Dobsinai jégbarlangot. A séta és természeti szépség után a kulturális látnivalóké lesz a 
főszerep. A Betléri kastély életre kelti a 19. századot, enteriőrje visszarepít minket a finom műveltségű, 
művészetpártoló, Afrikában is vadászó és a cselédjeikkel tisztelettel bánó család korabeli életébe. 
Andrássy Dénes és Franciska csodálni való szerelme, házassága végig kíséri napunkat. Ennek állít 
emléket a kiskertek, libák között valószerűtlenül megbújó, müncheni szecesszió stílusjegyeit hordozó, 
mozaikkal díszített mauzóleum, valamint Rozsnyó középkori főtere, szobra is.

FŰSZEREK, GYÓGYNÖVÉNYEK 
ÉS POMPÁZÓ MÁKMEZŐK ALSÓ-AUSZTRIÁBAN
Igazi családi mákfarm, osztrák mákfalu és a Sonnentor biogazdaság

Tudja, hogy milyen egy igazi mákvirág, vagy hány szem lehet egyetlen mákgubóban? Járt már viruló 
mákmezőben? Kíváncsi hogyan is kell feldolgozni ezt a sokoldalú növényt és miként él egy egész 
osztrák falu a termesztéséből? Júliusi kirándulásunk központi témája az oly sokak által ismert és kedvelt 
mák lesz. Ez a különleges növény nemcsak kedvenc édességeink színe-java; magját és olaját számtalan 
más alakban és célra is hasznosítják. Ausztriai utunkon a mákmezők felejthetetlen látványa mellett 
más érdekes gyógynövényekkel és fűszerekkel, valamint a profi osztrák biogazdálkodás rejtelmeivel is 
megismerkedhetünk majd a világhírű Sonnentor gazdaságban!

KASSA - MÁRAI 30, RÁKÓCZI 315 EMLÉKUTAZÁS

Kassa 2013-ban egy éven át az előkelő „Európa kulturális fővárosa” címet viselte, a magyarok szívében 
pedig mindig kitüntetett helye van, hiszen Árpád-házi Szent Erzsébet, Rákóczi, Bocskai és Márai emlékét 
idézik a szépséges város évszázados házai, műemlékei. Egynapos kirándulásunk nagyon gazdag 
programot ígér, mivel a városnézés mellett ellátogatunk a Rodostó házba és megtekintjük a Szent 
Erzsébet dómot, amely Európa egyik legszebb gótikus katedrálisa. Hívogatunk mindenkit, hogy nézze 
meg velünk a közelmúltban megújult Márai emlékházat! Az irodalmi idézetek, történelmi érdekességek 
és a hatalmas orsó alakú óvárosi Fő tér megkapó látványa mellett a szlovák ízek élménye is a miénk 
lehet, lehetőség nyílik egy jó sztrapacskát enni a Lőcsei ház bolthajtásos éttermében.

MESEBELI MORVA KASTÉLYOK NYOMÁBAN
a LedniceValticei Világörökség

Csehország hazánkhoz legközelebb eső régiója, Dél-Morvaország csodás kulturális és természeti 
látnivalók gazdag tárháza. Az Európa Kertjének is nevezett Lednice-Valtice terület egészen 
egyedülálló a maga nemében. A 180 négyzetkilométeren elterülő, pavilonokkal, kastélyokkal, 
emlékművekkel, obeliszkekkel, halastavakkal tarkított mesebeli, romantikus park a leggazdagabb 
morva család, a hajdani nagyhatalmú Liechtenstein főurak álmai alapján alakult ilyen széppé 
évszázadok építkezései folyamán. Az UNESCO világörökségi listán szereplő Lednice-Valtice 
kultúrtáj a természet, a művészet és az építészet páratlanul szép ötvözete. Valtice hatalmas barokk 
kastélya volt a Liechtenstein család fő rezidenciája, a tőle északra fekvő pompázatos, neogótikus 
lednicei kastély pedig nyári székhelyükül szolgált. A két palotát is magába foglaló hatalmas parkban 
számtalan építészeti kincs, látnivaló bújik meg.

2019. 04. 06.

2019. 05. 04.

Várhatóan július közepén
2019. 05. 01.

8.990 Ft/fő 

9.990 Ft/fő 

11.990 Ft/fő 
10.690 Ft/fő 
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BELFÖLDI UTAZÁSOK
Fontosnak tartjuk, hogy Magyarország kincseit is felfedezzük, amelyek bár 
karnyújtásnyira vannak, mégis kevéssé ismerjük. Országjáró sorozataink keretében 
felkeressük hazai világörökségeinket, történelmi városainkat, kistérségeket és kicsiny 
múzeumokat, gyógyfürdőinket, nemzeti parkjainkat. Kedvelt programjaink a fesztivál 
utak, amelyek a klasszikus városnézést a gasztronómiával, kirakodóvásárok és zenei 
műsorok hangulatával színesítik. Művészeti útjainkon építész, művészettörténész 
vezet, a kortárs építészeti remekeknek is beillő borbirtokokra sommelier kísér. Örökség 
turisztikai programjaink során magyarországi kastélyokhoz és várakhoz látogatunk. 
Belföldi útjainkat folyamatosan alkotjuk, hétről hétre nézze meg honlapunkat, 
hírlevelünket a következő időszak kirándulásaiért!

Idén új sorozattal is jelentkezünk: A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szellemi 
Kulturális Örökség Igazgatóságával  partnerségre lépve alkotjuk meg az UNESCO 
listán és nemzeti jegyzékünkön szereplő szellemi kulturális örökségeinket. A 
„Szellemi örökségeink útján” nevű sorozat első része a mohácsi busójárás hagyományát 
dolgozza fel, a második pedig a kékfestést.

Újdonság!  –  „Szellemi örökségeink útján” 1. rész

BUSÓLAKODALMAS ÉS MASZKFARAGÓ MESTER

A mohácsi busójárás Kalina Veronika néprajzkutató szakvezetésével

Idén éppen 10 éve került fel a mohácsi busójárás az UNESCO reprezentatív listájára, a 
Skanzen Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóságának szakmai irányításával. E jubileumi 
évben szakembereikkel közösen állítottuk össze ezt a különleges programot a fesztivál 
szombati napjára: Technikatörténeti kuriózum, az álló Szent Miklós Vízi- és taposómalom, 
II. Lajos királyunk emlékműve a Csele-pataknál, belvárosi séta néprajzkutatóval, Englert 
Antal Népi Iparművész maszkfaragó műhelye, Busóudvarba, busólakodalmas  (csak 
szombaton megrendezett program!), kézműves vásár és finom falatok.
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Klasszikus, évek óta kedvelt programunk

MOHÁCSI TÖRTÉNELMI EMLÉKHELY, 
BUSÓJÁRÁS ÉS MAKOVECZ EMLÉKEK

A térségben élő horvátoknak – sokácoknak – köszönhetően maradt fenn a híres mohácsi busójárás, 
amely első magyarországi elemként került fel az emberiség szellemi kulturális örökségének 
reprezentatív listájára idén éppen 10 évvel ezelőtt. Tudja honnan ered ez a népszokás, milyen 
előkészületek rejlenek mögötte? Látott már igazi busót famaszkban, bütykös harisnyában, 
bőrbocskorban, kifordított, szőrös birkabőrbe burkolózva? Tartson velünk, köszöntsük együtt a 
tavaszt, vegyünk részt a mohácsiak egyedülálló, „poklade” – átváltozás -, téltemető ünnepén! 
Útközben történelmi emlékhely megtekintése és építészeti nevezetességek.

2019. 03. 03.

2019. 03. 02. 8.490 Ft/fő

7.490 Ft/fő
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MAKÓ ÉS FÜRDŐÉLMÉNYEK 
A MAKOVECZ TERVEZTE HAGYMATIKUMBAN

Makó  főként a makói hagyma révén ismert, ami hungarikum, de turisztikai vonzerejét növeli, hogy 
Magyarország legvirágosabb városa, hívogató a Maros parti „lombkorona sétány”, a városi múzeumban 
pedig a Ford T-modellről is hallhatunk, a makói születésű Galambos József miatt. A város legfőbb 
vendégcsalogató eleme azonban a termálvíz, amelyet a fúrások 1956-ban juttattak felszínre. 
Kirándulásunk reggelén felkeressük az óföldeáki erődtemplomot, majd Makón a József Attila múzeumot, 
ahol Makó, valamint a hagymatermesztés történetével is megismerkedünk és zárásképpen fürdőzünk a 
Makovecz Imre által tervezett impozáns Hagymatikumban.

SOMOGYI FESTŐK NYOMÁBAN
Ludmann Mihály művészettörténésszel

Kaposvár abban a kitüntetett helyzetben van, hogy egyszerre két festőóriásunk Rippl-Rónai József és 
Vaszary János szülővárosaként ismerhetjük. Utazásunk során felkeressük a Róma Villát, a Rippl-Rónai 
Múzeumot és a Vaszary Emlékházat, ahol művészettörténész-festő szakvezetése keretében csodáljuk 
meg a remekműveket, majd szabadidőnkben a Festők Városa, Rippl-Rónai fesztivál sokaságát 
élvezhetjük. Hazafelé úton meglátogatjuk Kunffy Lajos emlékmúzeumát  Somogytúron, ahol maga a 
művész egykori otthona is elbűvöl bennünket a több mint 100 eredeti festménye mellett.

 

 

TAVASZI BALATON: HÉVÍZ, TAPOLCAI TAVAS-BARLANG

Látta már koratavasszal a Balatont? Közép-Európa legnagyobb tava márciusban is tartogat 
meglepetéseket: végtelen nyugalmával és csendjével más arcát mutatja, mint a nyári forgatagban. 
Elsőként Tihanyban állunk meg, ezúttal nem látogatjuk meg a nevezetességeket, egyszerűen 
magunkba akarjuk szívni a hely békés hangulatát és gyönyörködni a víztükör pasztellkéktől azúron át 
smaragdig változó árnyalataiban. Tovább haladva - olykor egészen közel a tóhoz – egyre szebb a táj, a 
mindenütt rügyező, színesen virágzó fák. Tapolcán a tavasbarlangot kis csónakjainkkal járjuk be. Ezután 
Hévízegregyre látogatunk, ahol egy kevesek által ismert, ám csodálatos Árpád-kori templomocska áll. 
Délutánunk utolsó óráit pedig a Hévízi tófürdőben töltjük, hiszen a tó vize ilyenkor is igazán kellemes, 
fürdőzésre csábító.

EDELÉNYI KASTÉLYSZIGET, BOLDVA és SZENDRŐ
Látnivalók és sorsok a Históriavölgyben

Kirándulásunk többszörös időutazás lesz, hiszen visszacsöppenünk majd a 13. századi bencés 
kolostori életbe, majd elmerülünk a barokk kor pompás mindennapjaiba, és ezzel egyidőben, 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye kis falvai között járva megéljük azt is, milyen párhuzamos világok 
léteznek a jelenkorban.

2019. 04. 13. 2019. 05. 18.

2019. 06. 01.2019. 05. 11.

8.190 Ft/fő 8.990 Ft/fő 

8.490 Ft/fő 8.690 Ft/fő 
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TIHANYI LEVENDULAFESZTIVÁL
Feltöltődés a Tihanyifélszigeten és Balatonfüreden

Igazi kikapcsolódás, feltöltődés ez az út, amely élményeivel minden érzékünkre hat. Mi is lehetne 
jobb választás egy szép nyári napon, mint felkeresni hazánk egyik legszebb táját, élvezni a természet 
és épített környezet szépségét, kikapcsolódni a XV. Tihanyi Levendula Fesztivál kézműves vásározó 
és gasztronómiai élményeivel, és gyönyörködni a legszebb pompájában díszlő levendulaültetvény 
látványában. Évek óta nagy sikerrel indulunk útnak ezzel a programváltozattal, ha nem ismeri, ezúttal 
tartson velünk!

 

LOVAGOK ÉS VARÁZSLATOS GYÓGYNÖVÉNYKERTEK 
A BALATON-FELVIDÉKEN
Nagyvázsony, Dörgicse, Zánka, Balatonfüred

Még mindig levendula, ám törzsutasaink kedvéért egy új programvariáció! Különleges utazásra 
számíthat, aki velünk tart a Balaton-felvidék lankás dombjaira július első szombatján. Izgalmas és 
érzékeinket is elvarázsoló egynapos utazásunk során betekintést nyerhetünk a lovagi tornák és Mátyás 
király hírhedt törökverő hadvezérének, Kinizsi Pálnak és vitézeinek kalandjaiba, megismerkedhetünk 
a gyógynövények világával egy helyi levendula termesztő birtokán és sétálhatunk a reformkort idéző 
Balaton parton.

 

 

KÖZÉP-EURÓPA LEGNAGYOBB ÖKO- KÖZÖSSÉGÉNEK MEGISMERÉSE
Egész napos látogatás Somogyvámosra, a Krisnavölgybe – balatoni fürdőzéssel

Krisna-völgy Magyarország, sőt Közép-Európa legnagyobb és legszervezettebb öko-közössége. 266 
hektáros területén a hajdani birkalegelő helyén a sokszínű élővilág számos fajnak ad otthont. Több mint 
950 fa- és bokor faj található Krisna-völgy botanikus kertjében, mely az oktatás mellett lehetővé teszi a 
természet közeli élővilág megőrzését és az étkezési terményekre irányuló kutatást is. Érdemes eljönnie, 
ha kíváncsi a Krisna völgyben élők világlátására és mindennapjaira ebben a példaértékűen szervezett 
faluközösségben. Délután ráadásként egy kellemes séta és füdőzés a Balatonban.

2019. 06. 22.

2019. 07. 06.

2019. 07. 27.6.990 Ft/fő 

6.990 Ft/fő 

7.990 Ft/fő 
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BUDAPESTI SÉTÁK

HÍRES HÖLGYEK NYOMÁBAN A BELVÁROSBAN

A görög nimfák árnyékából indulunk felfedezni a belváros látható és láthatatlan, hajdanán 
élt hölgyeinek emlékét. Különböző női szerepekben tűnnek fel, a szerelem és, vagy a 
hűség a közös szál: szépséges színésznőként például. Vagy édesanyaként, önzetlenül 
másokat szolgálni, mint a magyar iskolaalapító. Vagy özvegyen, megtörten is folytatni 
kitartóan a hűséges szerepet, mint az első First Lady, vagy döbbenetet okozva férjhez 
menni, mint a híres múzsa. Esetleg szövevényes szerelem rabjaként élni palotában vagy 
pincében – társadalmi rangtól függetlenül. A séta közben megismerjük hölgyeinket 
egészen közelről, hiszen számtalan érdekes történet rajzolja ki finom, szép profiljukat, így 
a séta végére biztosan meg is szeretjük valamennyit.

A KÖZÉPKORI PESTI VÁROSFAL MENTÉN I.

Pest középkorát feltérképezni igen nagy kihívás, hiszen alig maradt építményeiből valami. 
Ha nem a tatár vagy a török pusztította el, megtette az idő. József nádor a város fejlődése 
érdekében lebonttatta a kőgyűrűt, de itt-ott még tanúskodik egy-egy darabka belőle. 
Ezeknek az emlékeknek a nyomába eredve rajzolódik ki előttünk városunk históriája 
Mátyástól Ferenc Józsefig. Elsőként a néhai Váci kaputól indulva a valamikori Hatvani 
kapuig.

’48-AS SÉTA ÉS GÖRGEI KIÁLLÍTÁS A NEMZETI MÚZEUMBAN
A Pilvaxtól Világosig – történelmi séta a márciusi ifjak nyomában

Hol volt a fiatal Petőfi házaspár és az ifjú Jókai közös lakása, ahol a szabadság szikráját gyújtó gondolatok 
megfogalmazódtak? Hallott már a Fillinger Kávéházról, a Közvélemény Asztaláról és a Szabadság 
Csarnokáról? Hogyan lett a Pilvaxtól március 15-én reggel elinduló lelkes hat főből délutánra Táncsics 
kiszabadítására induló húszezer fős elszánt tömeg? Hol állt az első Nemzeti Színház, ahol az esti 
díszelőadáson Jókai nyílt színen kapta meg Laborfalvi Róza ötszínű kokárdáját és egy életre magával 
ragadó csókját? Mi rontotta meg Petőfi és Jókai megbonthatatlannak hitt barátságát, és mikor békéltek 
meg egymással? Valóban áruló volt-e Görgei, vagy éppen hadtörténetünk egyik legnagyobb alakja?
A Március 15. térről, a Petőfi szobortól a Nemzeti Múzeumig tartó sétánk során sok hasonló kérdésre 
keresünk választ, és megidézzük a forradalom kirobbanásának történéseit. Végül az „Ismeretlen Görgei” 
című nagyívű kiállításon vezetéssel szembesülhetünk a 170 évvel ezelőtt vérbe fojtott szabadságharc 
küzdelmeivel, és Görgei tábornok valóságos személyével. 
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2019. 03. 30.2019. 03. 22.

2019. 03. 29.

2.990 Ft/fő2.990 Ft/fő

2.990 Ft/fő
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SZÁZADOKON ÁTÍVELŐ SÉTAHAJÓS IDŐUTAZÁS PEST-BUDÁN 
egy órás sétahajózás

A méltósággal ballagó öreg Duna 2850 km hosszú útjának egyik legtöbb történeti és kulturális kincset 
rejtő szakasza a fővárosunk szívében a Margit hídtól délre eső Duna-part. Méltán került fel már 1987-ben 
az UNESCO kulturális világörökségek lajstromára.
Sokan járunk el itt nap mint nap, ismert és megszokott a város képe. Legyen most mégis ez az egy óra az 
újra felfedezés és rácsodálkozás ideje. Azt reméljük, hogy a különleges idegenvezetés során sok olyan 
érdekességgel lephetjük meg Önöket, ami kevésbé ismert. A rengeteg pusztulás, újjáépítés és változás 
ellenére sok évszázad hagyta ránk örökségül lenyomatát. Rövid hajózásunk alatt majd két évezredes 
időutazásra indulunk.

GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLMA, A LÁNCHÍD-SÉTA

A Széchenyi téren és a Lánchídon tervezett két órás sétánk során kicsi távot teszünk meg, mégis 
messzire igyekszünk eljutni - utunk a reformkorba vezet minket vissza. Tisztelegni szeretnénk a tér 
névadója, a “legnagyobb magyar”- gróf Széchenyi István emléke előtt. Szó lesz az általa alapított “a 
magyar nyelvnek a tudományok és művészetek minden nemében leendő kiművelését” szolgáló Tudós 
Társaság - a mai Magyar Tudományos Akadémia épületéről is, amely a nemzetépítés fellegvárává vált. 
Hatalmas ívű munkásságának szimbolikus jelentőségű örökségét, az idén 170 éves gyönyörűséges 
Lánchidunkat szeretnénk részletesen felfedezni.

A KÖZÉPKORI PESTI VÁROSFAL MENTÉN II.

Kutatásunkat folytatva a középkor izgalmas világa felé tovább folytatjuk ezúttal az Astóriától indulva. 
A Kiskörút ugyanis a fal lebontása után népesült be házakkal, szobrokkal, templommal, ill. ide épült fel 
a Nemzeti Múzeumunk is. Bekukkantunk udvarokba, eldugott utcai szegletekbe és régi fényképekkel 
összevetve elképzeljük milyen is lehetett városunk magja, ill. megértjük, hogy lett éppen ilyenné a 
Rákóczi úttól a Fővám térig. 

BOSZORKÁNYOK, SZERZETESEK, KIRÁLYOK, VÍZ ÉS CSILLAGOK 
séta a Gellérthegyen

A Gellért Szálló előtt álló Forrásház kőpavilonjától indulunk. Két és fél  órás sétánk során 140 m 
szintkülönbséget megtéve hódítjuk meg a mese szerint valamikor boszorkányok lakta Gellért-
hegyet.  Szó lesz a vén Dunáról, forrásainkról, az előttünk itt élő  népekről, régi és újabb idők 
dicsőségéről. Barangolásunk államiságunk kezdetétől a jelenkorig idéz fel eseményeket. Szeretnénk 
az ismert helyszínekről alkotott képünket minél több, izgalmas, kevésbe ismert érdekességgel 
gazdagítani. Sétánk helyszínei kapcsán sok izgalmas előkerül.

2019. 04. 12.

2019. 04. 14.

2019. 05. 01.

2.990 Ft/fő

2.990 Ft/fő

2.490 Ft/fő

2019. 05. 05. 2.990 Ft/fő
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UTAZÁSOK ELŐKÉSZÜLETBEN
Körutak
• Etiópia
• Dél-Afrika
• Izland
• Kárpátalja
• Provance levendulavirágzáskor
• Bajor kastélyok
• Szardínia
 
Tematikus utak
• Operaút Veronába
• Drezda - Berlin operaút
• jógaút Ausztriában

Városlátogatások
• Barcelona
• Nápoly
• Koppenhága fehér éjszakák
• Ljubljana
• Graz
• Hundertwasser Bécsben
 
Utazásszervező műhelyünkben folyamatosan 
alkotunk, kézműves utazásaink hétről hétre 
születnek, figyelje online felületeinket és kérje 
hírlevelünket, hogy elsők között értesülhessen 
az újdonságokról! Számos egynapos 
kirándulást és hosszabb buszos, repülős 
utazást hirdetünk még meg az év folyamán.

U
TAZÁSO

K ELŐ
KÉSZÜ

LETBEN
KAPCSOLAT, HÁBORÚ, ÚJJÁSZÜLETÉS
a Dunahidak izgalmas története

Kedvelt klasszikus városnézéseinken az UNESCO világörökség részét is képező gyönyörű Duna-
szakaszt ismerhetik meg a vendégek, ezen tematikus hajós programunk pedig egy kevéssé ismert 
témába enged betekintést, megismerhetjük hídjaink történetét. Az elsőként megépült Lánchíd 
fontos mérföldkő volt várostörténetünkben, nélküle a független Pest és Buda nem is fonódhatott 
volna össze. Nap mint nap ezrek használják a folyó felett átívelő hidakat, és nem is sejtik, 
keletkezésük, névadásuk, háború előtti formájuk, felrobbantásuk és újjáépítésük mennyi izgalmas 
tudnivalót, beszédes történelmi utalást rejt. Ezeket elevenítjük fel rendhagyó hajóutunk alatt, a part 
látnivalóiban gyönyörködve ezúttal kizárólag hídjainkról mesélünk.

2019. 05. 19. 2.490 Ft/fő
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3 napos kirándulások

• Fény és sötétség: KRAKKÓ auschwitzi látogatással
• „Arany PRÁGA”,és a morva főváros BRNO
• ŐRVIDÉK: Burgenlandi várak és kastélyok
• NAGYVÁRAD és KOLOZSVÁR: Hunyadiak nyomában
• A lagúnák városa: VELENCE, TRIESZTi programmal
• Az EU központja: BRÜSSZEL

5 napos kirándulások

• Történelem és vendégszeretet: ERDÉLY kincsei
• Görög istenek földjén: ATHÉN
• Az Örök Város: RÓMA
• Az Eiffel tornyon túl: PÁRIZS
• A multikulturális metropolisz: LONDON

ISKOLAI KIRÁNDULÁSOK

A TÖRTÉNELMI MAGYARORSZÁG TERÜLETÉN ÉS VILÁGSZERTE

Az Anima Program- és Utazási Iroda csapata sok éves utazásszervezési tapasztalattal, és a 
fiatalok tanulmányi utak segítségével való oktatása, nevelése iránti elhivatottsággal állítja 
össze kirándulásait belföldön és külföldön egyaránt. Az utazásokhoz jó szívvel ajánljuk 
legkedveltebb programjainkat alapként, amelyeket a pedagógusok és diákok igényei 
alapján testreszabunk. Alkalmazkodunk az időtartammal és keretösszeggel kapcsolatos 
kéréseikhez. Ami mindig azonos: a figyelmesen előkészített utazás, a nagyszerű élmény, 
a megfelelő szállás és finom ételek, a felsőkategóriás, teljes biztonságot garantáló 
autóbusz, a korosztályhoz illeszkedő, élménypedagógia eszköztárával élő idegenvezetés 
és a megbízható, minőségi utazásszervezési szolgáltatás.
Irodánk a Magyar Utazási Irodák Szövetségének tagja, rendelkezik minden szükséges 
tanúsítvánnyal, biztosítékkal és engedéllyel. Ezen felül pedig azzal a plusszal, hogy 
szívügyünk az iskolások kirándultatása, hiszünk abban, hogy az utazás a tanulás egyik 
legizgalmasabb, legklasszabb formája. Forduljon hozzánk bizalommal, örömmel 
valósítjuk meg elképzelését buszos vagy repülős változatban is!

ÖTLETADÓUL LEGKEDVELTEBB PROGRAMJAINK:

1 napos buszos kirándulások

• A császárság központja a dualista államban: BÉCS
• Az egykori magyar koronázó város: POZSONY
• Az Esterházy család nyomában: KISMARTON ÉS FRAKNÓ
• Rákóczi és Márai városa: KASSA
• A Vajdaság szecessziós ékkövei: SZABADKA ÉS PALICS
• HUNDERTWASSER 90 az építész géniusz nyomában Bécsben



A világ legelesettebb gyermekeit segítő UNICEF munkájába 2018 októberében kapcsolódtunk 
be, azáltal, hogy cégvezetőnk Békefi Anna UNICEF Bajnokként buzdítja adományozásra 
utasainkat. 

A tavalyi év karácsonyáig 156.220 Ft adomány gyűlt össze, amelyet az Anima Travel 
200.000 Ft-ra felkerekítve utalt át a gyermekek javára. Éljenek a lehetőséggel, ha 
tehetik támogassák a világ legszegényebb gyermekeit, hogy ételhez, alapvető oltásokhoz 
és oktatáshoz jussanak, biztonságban és egészségben nőhessenek fel! 

Mindössze 1.000 Ft adománnyal már 25 gyermeken segíthetünk. 

SEGÍTSÜNK AZ UTAZÁSUNKKAL! 
2000 FT egy gyerek terápiás élelmét biztosítja egy hónapra.

18258772-1-43

www.sos.hu

1%

Adószám:

SEGÍTSE A CSALÁDJUKAT VESZTETT GYEREKEKET!
SOS_160X80 hirdetes.indd   1 2019. 02. 14.   15:47

TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS
Felelős utazóként segítsük a világ szegényeit!

Fontosnak tartjuk, hogy amikor a magunk feltöltődése érdekében a világ szép helyeit 
felkeressük, felelős utazóként vigyázzunk a helyi értékekre, közeledjünk nyitottan és tisztelettel 
a vendéglátó kultúrához. Az Anima Travel hiteles és nagyra becsült szervezetekkel (Afrikáért 
Alapítvány, UNICEF, SOS-Gyermekfalu) partnerségre lépve adományozásra buzdítja utasait.

2018 októberi kongói humanitárius utazásunk során 265.000 Ft adománnyal járultunk hozzá 
Luanika falu orvosi rendelőjének felújításához (partner: Afrikáért Alapítvány). 2019 folyamán 
saját koncepciójú útjaink keretében Madagaszkár, Dél-Afrika, Etiópia és Peru, Kárpátalja és 
Magyarország helyi projektjeit fogjuk közvetlenül támogatni.

Aktuális projektjeinkről további részletek weboldalunkon.

Köszönjük adományát és örülünk, hogy együtt segíthetünk a világ legszegényebbjein!
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Ne bízza a szerencsére!

A biztonságos és nyugodt 
utazáshoz válassza

Magyarország egyetlen 
utasbiztosításokra

szakosodott biztosítóját!

Kösse meg 
utasbiztosítását 
az Anima Travelnél!

EUB_2019_Fortuna_Nyár_160x160.indd   1 2019. 02. 18.   9:06

SZOLGÁLTATÁSAINK
• utazásszervezés
• repülőjegy foglalás
• szállás foglalás
• autóbuszbérlés
• utasbiztosítás
• idegenvezetés
• utazás közvetítés (válogatott partnereink ajánlataiból)

• céges utaztatás
• csapatépítő programok
• iskolai kirándulások
• humanitárius turizmus
• incoming (külföldiek magyarországi, európai utaztatása)

Munkatársainkkal több évtizedes tapasztalattal és az élményalapú, kiváló 
színvonalú utazások iránti lelkesedéssel vállaljuk utazásának megszervezését 
belföldön és a világ bármely pontján, legyen szó egyéni, csoportos, üzleti útról, 
iskolai kirándulásról. 
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info@anima.travel
+36 30 653 3000

www.anima.travel
www.animahungary.com


