
ISKOLAI KIRÁNDULÁSOK
Belföldön, 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 elhivatott sággal állítja össze 
kirándulásait belföldön és külföldön egyaránt. 
Az utazásokhoz jó szívvel ajánljuk legkedveltebb 
programjainkat alapként, amelyet 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, 
élmény pedagógia eszköztárával élő idegenvezetés és 
a megbízható, minőségi utazás szervezési 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 formája. 
Forduljon hozzánk bizalommal, örömmel valósítjuk 
meg elképzelését!

• autóbuszbérlés 
• szállás-, buszjegy és repülőjegy foglalás  
• magas színvonalú, diákbarát idegenvezetés 
• teljeskörű utazásszervezés, komplett utazási csomagok 

• idegennyelvű programok  
  Magyarországra látogató cserediákoknak  
• nyelvi utak 
• tantestületi kirándulások

SzolgáltatáSaink:



Várjuk jelentkezésüket:
info@anima.travel
www.anima.travel/incoming
+3630/6533-000
H-1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1.
Forduljon hozzánk bizalommal!
Békefi Anna, cégvezető
kulcsár kinga, irodavezető

Ötletadóul legkedveltebb programjaink:

5 napoS kiránduláSok:
• Magyar királyok, vértanúk és költők nyomában: erdÉlY kincsei - busszal
• Görög istenek földjén: atHÉn - repülővel
• Az Örök Város: róma - repülővel
• Az Eiffel tornyon túl: párizS - repülővel
• A multikulturális metropolisz: london - repülővel

3 napoS kiránduláSok:
• Fény és sötétség: krakkó auschwitzi látogatással - busszal
• „arany prága”, és a morva főváros brno - busszal
• ŐRVIDÉK: Burgenlandi várak és kastélyok - busszal
• nagYvárad és kolozSvár: Hunyadi 575 emlékút - busszal
• A lagúnák városa: velenCe, trieSzti programmal - busszal
• Az EU központja: brüSSzel - repülővel

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

FranCia nYelvi kurzuSok 
kulturáliS programokkal  
Collonge-ban a Genfi tó közelében 
kulturális programokkal és városlátogatásokkal.

A fenti belföldi és külföldi kirándulásokat kérésük szerint gazdagítjuk más programokkal, illetve szívesen  
bemutatjuk további ajánlatainkat is. Elképzelésük szerint biztosítjuk a megfelelő kategóriájú szállást, étkezést, 
utazást és a nagyszerű, tudást átadó, diákok nyelvén szóló idegenvezetést.

testreszabott klasszikusok az Önök igényei szerint

pontos szervezés

biztonság és kényelem

tartalmas és fiatalok nyelvén szóló idegenvezetés

sok éves utazásszervezői tapasztalat

tanulás és közösségi élmények minden korosztálynak

belFÖldi kiránduláSok:
A Nemzeti Kastély és Nemzeti Várporgrammal stratégiai együttműködésben:
• Edelényi Kastélysziget és a Históriás-völgy látnivalói
• Majki kamalduli remeteség 
• ozorai vár, pipó lovag reneszánsz várkastélya
• Siroki vár és eger nevezetességei
Világörökségeink, nemzeti emlékhelyeink (ízelítőül):  Pécs, Fertő-táj, Eger, Komárom-Komarno, Pannonhalma


