
TOVÁBBI RÉSZLETEKÉRT FORDULJON KOLLÉGÁINKHOZ BIZALOMMAL! – A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

PROGRAM:

Indulás Debrecenből hajnali 04:00 órakor. Érke zés Bécsbe a délelőtti órákban. 1 órás 

autóbuszos városnézés kereté ben megismerkedhetünk Bécs néhány nevezetessé-

gével, majd idegen vezető kíséretében teszünk egy 1 órás sétát a belvárosban, ahol 

többek között megtekinthetik a városháza ablakaiban a nagy adven ti kalendáriumot, 

illetve a karácsonyi vásárt. Innentől szabadidő áll rendelkezésükre, hogy a mézeska-

lácsoktól, forralt bortól és pörkölt mandulától illatozó téren élvezzék Bécs adventi han-

gulatát. HAZAINDULÁS 18:00–20:00 órakor. Érkezés Debrecenbe az éjszakai órákban.
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PROGRAM:

Indulás Debrecenből hajnali 04:00 órakor. Folyamatos utazás. Délelőtti érkezés a 

Schönbrunni kastélyhoz. A világörökség részét képező Schön brunni kastélyhoz, mely 

Bécs egyik legfőbb nevezetessége. A kastélylátogatás alkalmával (az ún. „Imperial 

Touron”) 22 termet tekinthetnek meg a látogatók, köztük: Ferenc József, Erzsébet 

császárné és Mária Terézia lakótermeit, majd lehetőség nyílik egy rövid sétára a kastély 

gyönyörű parkjában, amely télen is szép látványt nyújt. A kastély előtt nézelődhetnek az 

adventi vásárban, megkóstolhatják a kitűnő Sissi puncsot, vagy éppen a jellegzetes 

Kaiser Schmarnit, az igazi császár-morzsát. Kora délután érkezés Bécs belvárosába. 

Informatív autóbuszos városnézés keretében megismerkedünk Bécs nevezetes építésze-

ti stílusával a Ringstrasse stílussal. A városnézés után mindenki egyénileg töltheti el 

szabadidejét Bécs belvárosában. Lehetőség nyílik a híres Adventi vásár meglá-

togatására, amely Bécs legfontosabb látnivalója ilyenkor, és a Városháza téren található. 

Adventi specialitások: sült gesztenye, sült krumpli és puncs, valamint forralt bor teszik 

igazán hangulatossá a forgatagot. HAZAINDULÁS 18:00–20:00 között.  Hazaérkezés a 

késő esti órákban.
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PROGRAM:

Indulás Debrecenből hajnali 04:00 órakor. Érkezés Bécsbe a Heindl család 

csokoládémanufaktúra helyi üzemébe a délelőtti órákban, ahol megismerkedhetünk a 

világhírű csokoládémárka gyártási technológiájával, valamint 3 különböző csoki-

szökőkútból kaphatunk kóstolót. A számunkra legízletesebbekből vásárolhatunk is az 

üzemben, amiből 10% kedvezményt kapunk. A manufaktúra látogatása és a kóstoltatás: 

6 €/fő. A csokoládémanufaktúra után a szívünket és lelkünket is feltöltjük az Advent 

varázsával: informatív autóbuszos városnézés keretében megismerkedünk Bécs 

nevezetes építészeti stílusával a Ringstrassen, majd idegenvezető kíséretében 

teszünk, 1 órás sétát a belvárosban a legszebb látványosságok felé. A városnézés után 

mindenki egyénileg töltheti el szabadidejét Bécs belvárosában. Lehetőség nyílik a híres 

Adventi vásár meglátogatására, amely Bécs legfontosabb látnivalója ilyenkor a 

Városháza téren. Innentől szabadidő áll rendelkezésükre az Adventi specialitások 

társaságában ahol sült gesztenye, sült krumpli és puncs, valamint forralt bor teszik 

igazán hangulatossá a forgatagot. HAZAINDULÁS 18:00–20:00h között. Hazaérkezés 

Debrecenbe az éjszakai órákban.
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CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚ (non-stop)  2020. május 29–31.

1. nap: Indulás az esti órákban menetrend alapján. Folyamatos utazás rövid 

pihenőkkel, éjszaka az autóbuszon.

2. nap: Érkezés reggel 08:00h körül Csíkszeredára, ahol megtekintjük a Mako-

vecz Imre által tervezett Milleniumi templomot, majd másfél óra sza-

bad program áll rendelkezésükre. Utána indulunk a búcsú helyszíné-

re. Itt felkapaszkodunk a Kis- és Nagy-Somlyó közötti nyeregbe, az 

ugyancsak Makovecz Imre által tervezett Hármas Halom oltárhoz, 

ahol több százezer zarándok társaságában részt veszünk a 12:30-kor 

kezdődő szentmisén. Ezt követően érdemes egyénileg meglátogatni a 

Csodatévő Szűz Mária szobrot a Csíksomlyói Kegytemplomban. 

A délutáni szabadidőben fakultatív sétára nyílik lehetőség Csíkszereda 

központjában. 17 órakor indulás haza. Útközben egy rövid megállót 

teszünk Farkaslakán, Tamási Áron síremlékénél, ezt követően továb-

butazunk Korondra, ahol kb. 1 órás vásárlási lehetőség áll rendelke-

zésre, majd folyamatos utazás, rövid pihenőkkel Magyarországra 

Parajd–Szováta–Balavásár útvonalon.

3. nap: Érkezés Debrecenbe a kora reggeli órákban. 

Részvételi díj: 11900 Ft/fő Debrecenből

Az ár tartalmazza az utazást és az idegenvezető költségét.

Fakultatív egyéb költség: baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás 1140 Ft/fő 

(érvényes szombat 00:00h–vasárnap 24:00h-ig)

BÉCSI UTAKHOZ TOVÁBBI CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK: Nyíregyháza, Polgár, 

Tiszaújváros, Miskolc, Mezőkövesd, Eger, Gyöngyös, Hatvan, Budapest.

Az ár tartalmazza az utazást és a csoportkísérő költségét valamint a városi behajtási díjat! 

Fakultatív egyéb költség: baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás kb. 570 Ft/fő.

PROGRAM:

Indulás Debrecenből 04:00 órakor. Folyamatos utazással, rövid megállókkal érkezés 

Zakopanéba a délelőtti órákban. Zakopane nemcsak lélegzetelállító havas csúcsairól, 

völ gyeiről híres, hanem a múltat idéző erkélyes, egymás fölé magasodó tetőzetű, zsinde-

lyes, szép fafaragású, jellegzetesen zakopanei stílusú gorál házairól is. Rövid belvárosi 

séta közben meglátogatjuk a híres ótemplomot, a „hősök temetőjét”. Ezt követően szabad 

program keretében felfedezhetjük a hosszú sétálóutcát, melynek karácsonyi forgataga 

folytatódik a híres „zakopanei piacon”, ahol számtalan eladó csábítja a vásárlókat 

értékes bőráruktól kezdve a mindenféle ruhaneműkig, ajándéktárgyakon keresztül a 

jellegzetes füstölt gurál sajtig. A szabadidő alatt lehetőség nyílik még feljutni a Guba-

lowka csúcsra a zakopanei piac végé ben található felvonóval, ami 1123 méter magasra 

szállítja a kirándulókat (kb. 21 PLN/fő). A Gubalowka csúcsról szép idő esetén gyönyörű 

panoráma tárul elénk. A helyiek közkedvelt kirándulóhelye számtalan étkezési lehetőséget 

is kínál (faszénen sült kolbászokat, hurkákat, nyárson sült húsokat árulnak). Késő dél-

után indulunk haza. Érkezés Debrecenbe a késő esti órákban.

TOVÁBBI CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK: Nyíregyháza, Polgár, Tiszaújváros, Miskolc

Az ár tartalmazza az utazást és a csoportkísérő költségét. 
Fakultatív egyéb költség: baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás kb. 570 Ft/fő.

Gubalowka felvonó kb. 21 PLN/fő
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Advent Kassán hétvégén: 2020. 11. 21.; 11. 28.; 12. 05.; 12. 12.; 12. 19. 

Indulás Debrecenből reggel 07:00 órakor. Érkezés Kassára, mely gazdag magyar 

történelmi múlttal, gyönyörű műemlékekkel, ízletes ételekkel, italokkal várja a látogató-

kat. Érkezés után idegenvezető kíséretében városnéző sétánk alatt megtekintjük a 

Szent Mihály-kápolnát, a Rákóczi-kriptát, a Szent Erzsébet-dóm temp lomot, az Orbán-

tornyot, a színház épületét, a zenélő szökőkutat, a Mária-szobrot.

Ezt követően szabadprogram az adventi vásáron, és Kassa csodálatos karácsonyi 

díszben pompázó belvárosában, melynek főterét méltán nevezik Európa egyik leg-

szebb terének. HAZAINDULÁS 18:00 órakor. Érkezés Debrecenbe az esti órákban.

TOVÁBBI CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK: Nyíregyháza, Polgár, Tiszaújváros, Miskolc

Az ár tartalmazza az utazást és a csoportkísérő költségét.

Fakultatív egyéb költség: baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás: kb. 570 Ft/fő. 

IDŐPONTOK:

lásd később weboldalunkon

1. nap: Indulás 17:00 órakor Debrecenből. 

Csatlakozási lehetőségek: Nyíregyháza–Tiszaújváros–Miskolc–Mezőkövesd–
Eger–Gyöngyös–Hatvan–Budapest–
Székesfehérvár–Siófok–Nagykanizsa. 

Folyamatos utazás Szlovénián keresztül 
rövid pihenőkkel, éjszaka az autóbuszon.

2. nap: 10 óra körül érkezés a Punta
Sabbionei buszparkolóba, ahonnan kisha-
jóval megyünk be a 
Szt. Márk-térre. A délelőtt folyamán 
városnézés az idegenvezető segítségével. 
A város nevezetességeinek meg-
tekintése: Szt. Márk-tér, Dózse 
Palota, Sóhajok hídja, Szent 
Márk-Székesegyház, Rialto. Dél-
után lehetőség nyílik a város egyéni 
felfedezésére. Kb. 20:00–22:00 
órakor hazaindulás (megegyezés 
szerint), folyamatos utazás rövid 
pihenőkkel.

3. nap: Érkezés Debrecenbe a kora 
délutáni órákban.

Az ár tartalmazza az utazást és az idegenvezető költségét. Nem tartalmazza 
a kishajó díját (15 €/fő ) és a belépőket, melyek díja kb. 40 €/fő. Velence belépő 
várhatóan kb. 3 €/fő.

Fakultatív egyéb költség: baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás 1710 Ft/fő.
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Mindez csupán 21 900 Ft/fő!


