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Németh Edit Hegedüs Anasztázia Petőné Buda Anikó Gajdos Ágnes

Üdvözöljük Önöket a MAHART Tours, a MAHART PassNave Kft. utazási irodája 2020. évre szóló katalógusának megjelené-
se alkalmából! Anyacégünk, a MAHART PassNave Kft. a legnagyobb és leghosszabb múltra visszatekintő személyhajózási 
vállalat Magyarországon. Utazási irodája a MAHART Tours, amely több mint 25 éve kizárólag tengeri és folyami hajós 
utazások és nemzetközi kompjegyek értékesítésével, valamint csoportos tengeri és folyami hajós utazások szervezésével 
foglalkozik, ezáltal a hajós utak specialistájává vált. Engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánlanljuk újdonságainkat. 

A szárnyashajós programjaink évek óta nagyon népszerűek. Ajánlataink között szerepel egynapos, kétnapos, belföldi és 
külföldi program is. A legnépszerűbb az egynapos lovasprogram, a révbérpusztai lovascentrumban. A kalocsai kirándulás 
alatt megismerkedhetnek a helyi nevezetességekkel, a porcelán manufaktúra mindennapjaival, a paprika készítéssel és 
az egyedülálló pincefaluval Hajóson. Idei újdonságunk egyike, az esztergomi kirándulás kesztölci borkóstolóval és gyógy-
növény sétával. A nyári szünet idején, a komáromi erődbe és a tavaly felújított Csillag erődbe szervezett kirándulás is új-
donság. Aki nemcsak az esztergomi bazilikára kíváncsi, annak szívesen ajánljuk a bélai kastély megtekintésével kombinált 
kirándulásunkat.

Az évek óta népszerű kétnapos bécsi és pozsonyi programjainkat idén egy háromnapos  kirándulással bővítettük, melyen 
mindkét várost megismerhetik és a szárnyashajóval tett kirándulás is különleges élménnyé teszi az utazást.           

Reméljük, sikerült felkeltenünk érdeklődésüket hajóútjaink iránt. Kérjük, tekintsék meg kínálatunkat és iratkozzanak fel  
akciós hírlevelünkre a www.maharttours.hu weboldalon, hogy ajánlatainkról mindig időben értesüljenek! 

Horgonyt fel! 

A MAHART Tours csapata

Kedves Utasaink!





Nemzetközi
kompjáratok

... ahová az autó nem visz el!
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MIÉRT ÉRDEMES KOMPPAL UTAZNI  
és a MAHART Tours-nál foglalni? 

Északi tengeri kompozás  I  P&O Ferries

MIÉRT FOGLALJON NÁLUNK? 

• több mint 50 komptársaság
• akciós kompjegyek
• törzsutas kedvezmény
• évről-évre bővülő kínálat

A kompozás életformává vált az évek során. Amennyiben az átkelés túl hosszúra 
nyúlik, vagy éjszakai átkelésről van szó, érdemes kabint foglalni, mert ezzel egy 
éjszaka szállást is kiválthatunk, miközben haladunk az úticélunk felé.

A gyerekek szeretik a hajón alvás ötletét és az emeletes ágy mindig nagy élmény 
számukra. Az átkelés nagy kaland a családnak vagy egy romantikus nyaralás 
kezdete a pároknak.

A kompok által kínált szabadság azt jelenti, hogy a családok saját autójukkal, akár 
házi kedvencük társaságában mehetnek nyaralni és  még lakókocsit vagy utánfutót 
is vihetnek magukkal. Motorkerékpárosok és kerékpárosok is kihasználhatják a 
fedélzeti szolgáltatás előnyeit és már a fedélzeten megkezdhetik a nyaralást.

Családbarát kiszolgálással, játszóházzal, video szobákkal, pelenkázóval várják a 
gyerekeket.Night saver jeggyel a kabinját akár már előző este elfoglalhatja.

Tapasztalt és hozzáértő csapatunk segít Önnek megtalálni a legkedvezőbb árú 
jegyeket és a megfelelő menetrendet.

Horgonyt fel, várjuk a fedélzeten!
MAHART Tours „KOMPany”

Vagy írja be a böngészőjébe 
ezt a rövidített linket:

maharttours.hu/komp

FOTÓZZA LE TELEFONJÁVAL!

FOGLALJON GYORSAN
KÉNYELMESEN ÉS

EGYSZERŰEN
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Calais/Dover/Calais 26 000 Ft-tól

Rostock/Trelleborg/Rostock 65 000 Ft-tól

Tallinn/Helsinki/Tallinn 46 000 Ft-tól

Holyhead/Dublin/Holyhead 56 000 Ft-tól

Cherbourg/Rosslare/Cherbourg 65 000 Ft-tól

Hirtshals/Seydisfjördur/Hirtshals 145 000 Ft-tól

Kiel/Oslo/Kiel 191 000 Ft-tól

Hirtshals/Kristiansand/Hirtshals 29 000 Ft-tól

Livorno/Bastia/Livorno 41 000 Ft-tól

Civitavecchia/Golfo Aranci/Civitavecchia 74 000 Ft-tól

Nápoly/Palermo/Nápoly 56 000 Ft-tól

Velence/Korfu/Velence 91 000 Ft-tól

Piraeus/Heraklion/Piraeus 64 000 Ft-tól

Genova/Tunis/Genova 210 000 Ft-tól

Barcelona/Mallorca/Barcelona 100 000 Ft-tól

Genova/Tanger/Genova 314 000 Ft-tól

Cadiz/Tenerife/Cadiz 200 000 Ft-tól

Néhány tájékoztató jellegű ár a legnépszerűbb 
útvonalakra 2 fő és normál személyautó esetén:

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
Jegy vásárlásakor a következő adatokat hozza magával:

• Utasok neve / Útlevél száma / Születési helye, dátuma,

Ahhoz, hogy járművét a komptársaság a hajón megfelelően tudja elhelyezni, 
megrendeléskor a személygépkocsi és az esetleges vontatmányok, 
felépítmények 

• típusát / rendszámát / méretét (hossz, magasság) kérjük 

pontosan adja meg.

FONTOS TUDNIVALÓK
 A legtöbb társaság áttért - a „fapados” repülőjáratoknál már megismert / 
rugalmas árképzési rendszerre. Ez azt jelenti, hogy érdemes minél koráb-
ban foglalni, mert a komptársaságok az árakat folyamatosan változtatják. 
Természetesen a már lefoglalt kompjegyek ára nem változik. Amennyiben 
a járulékos költségek vonatkozásában hatósági áremelésre kerül sor 
(üzemanyag felár, vagy kikötői illeték emelkedése) a különbözet vagy 
irodánkban, vagy a kikötőben fizetendő.

Menetjegye megvásárlásakor tájékozódjon az adott társaság 
utazási feltételeiről.

Irány Szardínia!  I  Moby Line



BELSŐ KABIN
Ablak nélküli belső kabinok. Alapterület kb. 8-15 m2, általában két 
különálló ággyal. Saját vagy közös fürdőszobával (zuhanyzós) vagy 
mosdókagylóval. A 3. és 4. ágy rendszerint emeletes ágy. 

Feszültség 110/220V.

KÜLSŐ/ABLAKOS KABIN
Ablakos kabin téglalap alakú vagy kerek ablakkal, amely ablak nem 
nyitható!

Alapterülete kb. 13-29 m2, általában két különálló ággyal. Saját vagy 
közös fürdőszobával (zuhanyzós) vagy mosdókagylóval. A 3. és 4. ágy 
rendszerint emeletes ágy.

Figyelem! Az ablakos kabinok egy része korlátozott kilátású a 
mentőcsónakok elhelyezkedése miatt!

Feszültség 110/220V.

KOMPHAJÓK KABIN KATEGÓRIÁI 
fedélzet szerint

Kompozás a Balti tengeren  I  Tallink Silja Line

FEDÉLZETI JEGY
Amennyiben Ön nem szeretne fotel ülést vagy kabint foglalni átkelése ide-
jé re, akkor a fedélzeti jegy a legkedvezőbb választás. A fedélzeten padok, 
szé kek állnak rendelkezésre, helyjegy  fog la lás nélkül.

FOTELÜLÉS
Általában dönthető fotelülés (repülő gé pes jellegű) fedett teremben, 
ill. loun ge-ban található, mely már hely jegy  fog la lást is tartalmaz. A 
teremben, il let ve a lounge-ban csak a fotelülés fog la lás sal rendelkező 
utasok tar tóz kod hat nak.

EGYÉB KATEGÓRIÁK
Háziállatos kabin (kutya, macska), férfi vagy női közös használatú kabinok, 
aka dálymentesített mozgáskorlátozott kabinok, lakosztályok.



Szolgáltatások a komphajó fedélzetén: Minden fedélzeti szolgáltatást 
használhatnak a hajóút ideje alatt. Spa & Wellness központ, konditerem, kaszinó 
és medence. 

A személyzet gondoskodik a szórakoztatásról és aki szeretne sokáig fent maradni 
este, az ellátogathat a disco-ba is. 

Szolgáltatások a komphajó fedélzetén: 
Spa & Wellness - szauna, masszázs, belső medence (mind térítés ellenében). 
Változatos éttermek, bárok, éjszakai klub gondoskodnak a szórakozásról.

Útvonal: 
Civitavecchia - Barcelona - Civitavecchia 

Útvonal: 
Stockholm – Helsinki – Stockholm (40 h)

HELSINKI MINI CRUISE

N
em

zetközi kom
pjáratok - M

ini cruise

BARCELONA MINI CRUISE GRIMALDI LINES

TALLINK SILJA LINE
Silja Serenade és a Silja Symphony komphajókkal

TEGYE A VÁROSNÉZÉST MÉG KÜLÖNLEGESEBBÉ EGY TENGERI HAJÓZÁSSAL!

1. nap (Szombat) - este indulás Civitavecchia-ból  
Élvezze a nyugodt estét és a pihentető éjszakát a fedélzeten.

2. nap (Vasárnap) - Megérkezés Barcelona-ba kora este 
Szabadidő a belváros felfedezéséhez. A központi helyen lévő 
kikötő lehetővé teszi Barcelona bejárását.

3. nap (Hétfő) - Egyénileg felfedezheti Barcelona-t. Amíg a 
szárazföldön élvezik a napot, nem kell a bőröndökkel bajlódni, a 
kabinban maradhatnak. Este visszatérés a hajóra és kipihenhetik 
a városnézést a tengeren ringatózva. Barcelona-ból a hajó este 
indul vissza Civitavecchia / Rómába. Este show műsor.

4. nap (Kedd) - Érkezés Civitavecchia-ba kora este

1. nap - Beszállás a komphajóba. Hajó indulása Stockholmból a 
kora délutáni órákban. Este show műsor a fedélzeten. Élvezze a 
nyugodt estét és a pihentető éjszakát a fedélzeten.

2. nap - Érkezés Helsinkibe a délelőtt folyamán. A kb. 6 órás 
szárazföldi tartózkodás lehetőséget ad Helsinki alapos 
felfedezésére. Indulás vissza Stockholmba a délutáni órákban. 

3. nap - Érkezés Stockholmba kora délelőtt.

Vásárlás: A komphajón található bevásárlóutcában lévő üzletek nagy 
választékot kínálnak.

Az ajánlatok a komptársaság feltételei szerint változhatnak.

Az ajánlatok a komptársaság feltételei szerint változhatnak.

400 EUR -tól2 fő belső kabinban + személygépkocsi: 
Részvételi díj:

360 EUR -tól2 fő belső kabinban + személygépkocsi: 
Részvételi díj:

Vásárlás: A komphajón található bevásárlóutcában lévő üzletek nagy 
választékot kínálnak.

Az ár tartalmazza: kompátkelés Stockholm-Helsinki-Stockholm útvonalon 2 fő 
részére, személyautó szállítása, 1 éjszaka belső kabinban, 1 vacsora és 
reggeli 2 fő részére a büféétteremben



... mert hajózni nem csak a tengeren jó!
Folyami hajóutak



... mert hajózni nem csak a tengeren jó!
Folyami hajóutak
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VIKING RIVER CRUISES 
hajótársaság

A Viking River Cruises az egyik vezető 
hajótársaság Európában. Luxus kategóriájú, elegáns, skandináv 
stílusú hajói minden igényt kielégítenek, főként franciabalkonos 
lakosztályokkal. Napelemekkel, hibrid motorokkal és organikus 
gyógynövény kertjükkel is a környezettudatosságot szolgálják. 

A részvételi díj a költségek túlnyomó részét már tartalmazza, 
mint a kikötői illetékeket, étkezéseket, bort, sört és üdítőt az 
étkezések alkalmával, a nap 24 órájában víz, tea, kávé fogyasztást, 
az internethasználat díját, valamint kikötőnként egy-egy parti 
kirándulást is idegenvezetéssel. A hajók fedélzeti nyelve az angol. 

Ajánlott borravaló: kb. 14 EUR / fő / éj

DONAU TOURISTIK
hajótársaság

A Donau Touristik osztrák hajótársaság, 
mely két hajóval rendelkezik. Az egyik a Kaiserin Elizabeth II. 600 
fős osztrák kirándulóhajó, melyen lehetőség van egyéni utazással 
akár kerékpárral is felfedezni az osztrák Dunakanyart, de útjai 
között megtalálható még a Budapest - Bécs, Pozsony - Bécs és a 
Bécs - Wachau útvonal is. 2016. nyarán új hajóval bővült a flotta. 

A gyönyörűen felújított katamarán kabinos hajó az MS Primadonna 
közlekedik Passau és Budapest valamint Passau és a Sulina 
csatorna között. A hajótársaság az osztrákok által méltán 
népszerű kerékpáros-hajós kirándulásokat is szervez a Duna 
legszebb szakaszain. 

AROSA HAJÓTÁRSASÁG 
hajótársaság

A 11 jellegzetes, ,,vörös rózsás” hajó 2002 
óta közlekedik Európa folyami útjain. Elsősorban Németországban, 
Franciaországban, a Duna - Rajna - Majna vonalon szervezik 
útjaikat, és a 4* plusz kategóriában piacvezetők. Az utasok 
elhelyezése többnyire ablakos és franciabalkonos kabinokban 
történik. Az utazások során különleges hangsúlyt fektetnek a 
kulináris élvezetekre, a wellness szolgáltatásokra. Céljuk, hogy a 
hajóút nyugodt környezetben teljen, minden nap új élményekkel 
gazdagodjanak utasaik, miközben a teljes személyzet azon 
fáradozik, hogy minden szolgáltatás kifogástalan legyen. A kirán-
dulások során és a fedélzeten német nyelvű asszisztencia van. 

Ellátás a hajókon: büférendszerű étkezések: reggeli, ebéd, vacsora, 
snack étkezések, délutáni tea/kávé, italfogyasztás: egész nap tea, kávé, 
kávéspecialitások, üdítő italok, sörök, pezsgő és bor, koktélok, Long drinkek 
az itallapon megjelölt kínálatból. A kirándulásokat külön kell foglalni és 
fizetni. Családi kabin: 15 év alatti gyermek legalább egy teljes Prémium 
all inclusive árat fizető utassal egy kabinban ingyenesen utazhat, kivéve 
a Douro folyón. Korlátozott számban állnak rendelkezésre ingyenes 
gyermekhelyek. Ajánlott borravaló: 5 - 10 EUR / fő / éj, a recepciónál külön 
doboz van a teljes személyzetnek szánt borravalónak, vagy egyénileg is 
lehet adni személyre szabottan.

PHOENIX REISEN 
hajótársaság

A Phoenix Reisen 1974 óta áll az utasok 
rendelkezésére. A világ legszebb folyóin hajóznak, a jellegzetes 
türkiz-fehér festésű, 50 folyami hajóból álló flottájukkal. Útjaik 
során a vendégek a helyi kultúra és természeti szépségek 
legjavát élvezhetik. A cég nagy hangsúlyt fektet arra, hogy 
szolgáltatásainak ár-érték aránya kiemelkedő legyen. Sokféle, 
változatos, igényes programot kínál kedvező áron. A hajók 3 - 4 
csillagos kategóriájúak, a kabinok túlnyomó része ablakos kabin. 

Az árak tartalmazzák a fedélzeti létesítmények használatát, a kikötői 
illetékeket, a szórakoztató programokat, üdvözlőitalt és a kapitányi 
gálavacsorát.  A fedélzeti nyelv a német. A részvételi díj a fakultatív 
kirándulásokat nem tartalmazza, a hajótársaság weboldalán, valamint 
a fedélzeten lehet jelentkezni a programokra. Ellátás a hajókon: Útjaikat 
különböző ellátás típusokkal kínálják, amit az utaknál külön jeleznek: - teljes 
ellátás: menüválasztásos étkezések, számos hajón délutáni kávé/tea és 
péksütemény fogyasztás, illetve éjféli büfé. - all inclusive ellátás: teljes 
ellátás és italfogyasztás: bor, csapoltsör, üdítők, kávé, tea, ásványvíz 08:00-
tól 21:00 óráig Gyermekkedvezmény: 2 éves kor alatt ingyenes, 2 - 11 éves 
korig 30% kedvezmény jár a részvételi díjból, amennyiben legalább egy teljes 
árat fizető felnőttel utazik.  Ajánlott borravaló: Borravalót kötelezően nem 
számolnak fel, viszont javasolt borravaló van (4 - 5 EUR / fő/éj).

A folyami hajóutak részvételi díja tartalmazza: hajózást a kiválasztott kabinkategóriában, teljes vagy all inclusive ellátást a hajótársaság 
meghatározása alapján, korlátozott italfogyasztást (amennyiben máshogy nem jelezzük), szórakoztató programokat a fedélzeten, kikötői 
illetéket (amennyiben máshogy nem jelezzük).

A folyami hajóutak részvételi díja nem tartalmazza: a kikötőbe jutás költségét, transzfereket, italokat (ellátástól függően), fakultatív 
kirándulásokat, néhány fedélzeti létesítmény használatát (pl.: fodrász, masszázs), stornóbiztosítás, baleset-, betegség-, poggyászbiztosítást, 
ajánlott borravalót, személyes kiadásokat. 



15

Folyam
i utak  - H

ajótársaságok Bem
utatása

CROISI EUROPE 
hajótársaság

A több mint 40 éves francia hajótársaság 
már negyvenegy, 3-4 csillagos hajóval várja utasait. 2014 óta 
Európán kívül, már egzotikus tájakra is indít programokat, valamint 
néhány tengeri út is gazdagítja kínálatát. Utasaik miközben 
csodálatos tájak és városok mellett haladnak el, elsőosztályú 
francia konyha remekeit élvezhetik a fedélzeten. A hajótársaság 
különös figyelmet szentel annak, hogy hajói minden szempontból 
a lehető legjobban kíméljék a környezetet. A fedélzeten francia 
nyelvű asszisztencia van. 
Teljes ellátás korlátozott italfogyasztással: az étkezéseknél 
ásványvíz, gyümölcslé, tea, kávé, borok és sörök széles választékát 
az ár tartalmazza. Számos hajónál az ár tartalmazza a bárban való 
fogyasztást is (a fedélzeti itallapon megjelöltek szerint, kivéve a 
prémium kategóriás italokat).

Ellátás a hajókon: A reggeli büférendszerű. Az ebéd és a vacsora 3-fogásos, 
ültetéses étkezés, francia és helyi specialitások, kiváló minőségű, friss 
alapanyagokból. A kirándulások többnyire fakultatív programok, melyeket 
külön díj ellenében lehet foglalni. A programleírásokban jelezzük azokat a 
kirándulásokat, amiket már tartalmaz az ár. Ajánlott borravaló: kb. 5 EUR 
/ fő / éj. Gyerekkedvezmény: 10 éves kor alatt, korlátozott számban, külön 
lekérésre.
A kirándulások fakultatívak, külön fizetendők és francia nyelven zajlanak.

UNIWORLD 
hajótársaság

A Uniworld egy különleges Boutique 
hajótársaság, mely egyedi luxushajókkal közlekedik Európa 
számos folyóján. Útjain kiemelkedő az egy utasra jutó személyzet 
aránya, hajóin kombinálja a különleges luxust, a kivételes 
figyelmességet és az eleganciát. A cég számos nemzetközi díjat 
nyert kiemelkedő szolgáltatásaival. 

A részvételi díj tartalmazza az étkezéseket a hajón, korlátlan 
italfogyasztást (bor, sör, röviditalok, koktélok, üdítők, kávék, tea és 
víz), kikötőnként egy-egy parti kirándulást idegenvezetéssel és a 
transzfereket. A hajón angol nyelvű asszisztencia van.

Ajánlott borravaló: Borravalót kötelezően nem számolnak fel, viszont 
javasolt borravaló van (14 EUR / fő/éj).

NICKO CRUISES 
hajótársaság

A Nicko Cruises portugál tulajdonú 
hajótársaság, harminchárom, 3 - 4 csillagos hajóból álló flottával 
rendelkezik. Útjait a Dunán, a Rajnán, a Majnán, az Elbán, a 
Szajnán és a Douron, illetve Oroszországban a Volgán, a Néván, 
a Dnyeper folyón indítja és a Fekete-tengerre is kihajóznak. 
Egzotikus programjai során az utasok a Yangce és a Nílus 
vidékét csodálhatják meg. A részvételi díjban teljes ellátás van, 
az italfogyasztás külön fizetendő. A kirándulások fakultatívak 
és díjukat a részvételi díj nem tartalmazza. A fedélzeten és a 
kirándulások során német nyelvű asszisztencia van.  

Gyermekkedvezmény: 11 éves korig 30% a részvételi díjból, legalább egy 
teljes árat fizető felnőttel egy kabinban utazva, kivéve Oroszország, Ázsia, 
Egyiptom ahol nincs gyerekkedvezmény. 3 év alatti gyerek egyáltalán nem 
utazhat!
Ajánlott borravaló: 5 - 7 EUR / fő / éj
3 ágyas kabinok korlátozott számban állnak rendelkezésre. 

LÜFTNER CRUISES 
hajótársaság

A több mint 30 éve alapított osztrák 
hajótársaság a Lüftner Cruises a klasszikus eleganciát ötvözi 
a kiemelkedő minőséggel és kényelemmel. Hajói, az Amadeus 
hajók kizárólag az európai folyókon közlekednek, többségében 
franciabalkonos kabinok és lakosztályok találhatók rajtuk. Útjaikon 
pihentető és egyben élménydús programokat kínálnak. Szervezett 
kirándulásaik külön választhatók, az egyéni igények szerint és az 
utasok külön díj ellenében vehetnek részt ezeken. 

A részvételi díj tartalmazza a kikötői illetékeket, az étkezéseket 
(büféreggeli, ültetéses ebéd, vacsora és éjféli snack), vacsoránál 
korlátlan fogyasztást a minőségi vörös és fehérbor válogatásból, 
A teljes út során ingyenesen fogyasztható a tea, a kávé, a forró 
csokoládé és a víz. Tartalmazza még a kapitányi és üdvözlő 
gálavacsorát, a fedélzeti szórakoztató programokat (pl. főző 
bemutató, zenés programok). 

A hajóhoz tartozó kerékpárok ingyenesen használhatók. 

Ajánlott borravaló: Borravalót kötelezően nem számolnak fel, viszont 
javasolt borravaló van (14 EUR / fő/éj).

Az útvonalaknál megadott programok, érkezési- és indulási időpontok, 
illetve kirándusok árai tájékoztató jellegűek. A hajótársaságok a 
menetrend- és árváltoztatás jogát fenntartják (pl.: vízállás miatt). 
Amennyiben a vízállás vagy egyéb akadályozó tényező nem teszi 
lehetővé a hajózást a teljes útvonalon, a hajótársaság fenntartja a 
jogot, hogy az érintett szakaszon busszal szállítja, esetleg szállodában 
szállásolja el az utasokat.

További információkért
kérjük keresse kollégáinkat!i



Előfoglalási kedvezmény 2020.03.15-ig   -70.000 Ft / fő

Alsó fedélzeti ablakos kabin    855 000,- Ft -tól / fő

Közép fedélzeti franciabalkonos kabin 1 049 000,- Ft -tól / fő

Felső fedélzeti  franciabalkonos kabin 1 355 000,- Ft -tól / fő

Részvételi díj:

10 nap / 9 éj  Teljes ellátással

Az utazás minimum 16, teljes árat fizető fő esetén indul!

A részvételi díj tartalmazza: a magyar csoportkísérőt és idegenvezetést a fakultatív kirándulásokon min. 16 fő jelentkezése esetén, szállást a hajón a választott 
kabinkategóriában (ablakos kabinban alsó fedélzeten, franciabalkonos kabinban közép-, illetve felső fedélzeten), teljes ellátást (büféreggeli, valamint menüválasztásos ebéd 
és vacsora, reggelihez meleg italok és gyümölcslevek fogyasztása), a wellness részleg használatát, kikötői illetéket, Budapest-Solt szakaszon buszos utazást.
A részvételi díj nem tartalmazza: egyéb italfogyasztást, javasolt borravalót (kb. 7 EUR/fő/éj), fakultatív kirándulásokat csomagban (Belgrád, Rusze, Duna-delta, Bukarest, 
Újvidék, Eszék) 65.000,-Ft/fő, sztornó biztosítást (1,7%), Baleset-, Betegség-, Poggyászbiztosítást 500,-Ft/nap/fő-től, személyes kiadásokat, all Inclusive italcsomagot 
107.000,-Ft/fő.

Fakultatív programlehetőségek: 
Gyalogos városnézés Újvidéken, Esti kirándulás Belgrádban, Vaskapu, 
Gyalogos kirándulás Bukarestben, Moldáviai városnézés, Duna-delta 
hajókirándulás ”nulla kilométerkőig”, Konstanca városnézés, Pleven 
városnézés, Belgrádi városnézés, Topolába és Oplenacba kirándulás, Eszéki 
kirándulás.

Útvonal: 
BUDAPEST -Solt / Belgrád / Vaskapu / Rusze / Tulcsa / 
Oltenita-Gyurgyevó / Vaskapu / Újvidék / Eszék-Mohács / 
BUDAPEST

Indulási időpont:
2020. szeptember 16-25.

AL-DUNAI HAJÓÚT

CSOPORTOS 
folyami hajóutak

Irány a Duna-delta!
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Kérjük, további
információkért

keresse 
kollégáinkat!

i

A részvételi díj tartalmazza: magyar csoportkísérőt és idegenvezetést a fakultatív kirándulásokon minimum 22 fő jelentkezése esetén, szállást a hajón a választott 
kabinkategóriában ablakos kabinban alsó fedélzeten, franciabalkonos kabinban közép- illetve felső fedélzeten, teljes ellátást (reggeli/ebéd/vacsora, reggelihez meleg italok 
és gyümölcslevek fogyasztása), a fedélzeten található szórakoztató létesítmények használatát, kikötői illetéket, passaui kirándulást és buszos hazautazást Passauból 
Budapestre.
A részvételi díj nem tartalmazza: egyéb italfogyasztást, javasolt borravalót (kb. 7 EUR/fő/éj), fakultatív kirándulás csomagot (Pozsony, Bécs, Melk) 33.000,-Ft/fő, sztornó 
biztosítást (1,7%), Baleset-, Betegség-, Poggyászbiztosítást 500,-Ft/nap/fő-től, néhány fedélzeti létesítmény használatát, személyes kiadásokat, all inclusive italcsomagot 
41.000,-Ft/fő.

Előfoglalási kedvezmény 2020.02.15-ig   -17.000 Ft / fő

Az utazás minimum 22, teljes árat fizető fő esetén indul!

Részvételi díj:

Fakultatív programlehetőségek: 
Városnézés Pozsonyban, Városnézés Bécsben, Schönbrunni kastély, 
Kirándulás egy autentikus osztrák borászatba, Klasszikus zenei koncert, 
Melki Apátság meglátogatása, Passaui városnézés.

Alsó fedélzeti ablakos kabin 239 900,- Ft -tól / fő

Közép fedélzeti franciabalkonos kabin 309 900,- Ft -tól / fő

Felső fedélzeti  franciabalkonos kabin 389 900,- Ft -tól / fő

Útvonal: 
BUDAPEST / Pozsony / Bécs / Bécs-Melk / Passau-BUDAPEST

PASSAUI HAJÓÚT

Indulási időpontok:
2020. június 22 - 26. / 2020. augusztus 31 - szeptember 4.

5 nap / 4 éj  Teljes ellátással

Folyam
i utak - Csoportos utak 

FOTÓZZA LE 
TELEFONJÁVAL!

Vagy írja be
 a böngészőjébe ezt 

a rövidített linket:
maharttours.hu/folyamics
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FELSŐ FEDÉLZET
A felső szint kabinelosztása megegyezik a középsőével, azonban ha a hajó lakosztályokkal 
is rendelkezik, azok itt helyezkednek el.  A lakosztályok általában két helyiségből állnak, 
méretük kb. 20 m2, a nappaliban veranda, a hálószobában franciabalkon található.  
Ezekhez a kabinokhoz általában extra szolgáltatások is járnak (hajótársaságoktól függően), mint 
a minibárból való fogyasztás, egy üveg üdvözlő bor a kabin elfoglalásakor, prémium minőségű 
fürdőszobai termékek, fürdőszoba zuhanyzóval vagy káddal, melyek márványból készülnek.

KÖZÉPSŐ FEDÉLZET
A hajó középső szintjén (amennyiben három 
szintes a hajó) vagy ablakos vagy franciabalkonos 14-16 m2-es nagyságú 
kabinok találhatóak. Az ablakkal rendelkező kabinok ablaka általában 
nyitható, felszereltségük egy standard kabiné: franciaágy, zuhanyzós 
fürdőszoba, szekrények, TV, telefon, széf, minibár, egyénileg szabályozható 
légkondicionáló. A franciabalkonos kabinok tolóajtós panoráma ablakai teljesen 
nyithatóak, korláttal rendelkeznek, berendezésük hasonló az ablakos kabinokéhoz.

ALSÓ FEDÉLZET
Ablakos kabinok, melyeken az ablakok nem nyithatóak, 
általában kisebb kerek vagy négyszögletes ablakok. 
A kabin ablaka a vízszint felett kezdődik, így ez 
a kabintípus foglalható a legkedvezőbb áron.  
A kabinok mérete megközelítőleg 14 - 16 m2, 
franciaágyas szoba, az ágyak kérésre az 
esetek többségében szétválaszthatóak. Saját 
zuhanyzós fürdőszoba, szekrények, TV, telefon, 
egyénileg szabályozható légkondícionáló és 
általában minibár áll a vendégek rendelkezésére.

A folyami hajók általában kettő, vagy három szintesek. A napozófedélzeten napágyak, székek, asz-
talok, bár, több hajón kis medence, pezsgőfürdő található. 

A folyami hajók kabinjai általában kisebbek, mint egy tengeri hajó kabinja, viszont a folyami hajókon 
nincsenek belső kabinok, minden kabin vagy ablakos, vagy franciabalkonos, esetleg normál erkélyes. 
A szobák felszerelése hajótársaságonként változhat, így az alábbiakban leírtak általános információk, 
nem minden esetben érvényesek a kiválasztott kabinra. A kabinok nagy része kétágyas, de néhány 
hajón rendelkezésre áll pótágyazható kabin is. Egyes kabinokban az ágyat nappalra kanapévá alakít-
ják, éjszakára pedig ismét ággyá alakítható. 

A választott útvonalhoz tartozó hajók kabinjainak jellegéről, kérem érdeklődjön irodánkban!

FOLYAMI HAJÓK KABINKATEGÓRIÁI 
fedélzet szerint

Passauban  I  Amwaterways



Kérjük, további
információkért

keresse 
kollégáinkat!

i

Részvételi díj és indulási időpontok:

11 nap / 10 éj   ellátással

Vízum: A vízumhoz szükséges Oroszországra is érvényes betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás, illetve a hazautazás dátumához képest minimum még 6 hónapig 
érvényes útlevél, melyben legalább két üres oldal található az oroszországi vízum számára. Az ár tartalmazza: a repülőjegyet és illetéket, az elhelyezést kétszemélyes 
különálló ágyas kabinokban, a teljes ellátást, a program szerinti kirándulásokat, az animációs, illetve változatos szórakoztató programokat a hajóúton (orosz nyelven), a 
magyar nyelvű idegenvezetést (idegenvezetés a szentpétervári repülőtérre való érkezéstől a moszkvai repülőtérig, a hazautazásig), a vízumdíjat.  
Az ár nem tartalmazza: az útlemondási biztosítást 1,5 %, BBP biztosítást, egyágyas felárat 195.000 Ft.-tól. Partner iroda által szervezett utazás.

Útvonal: 
BUDAPEST-Szentpétervár (repülővel) / 
Szentpétervár 2 nap / Mandrogi / Kizsi-sziget 
/ Gorici / Jaroszlávl / Uglics / Moszkva 2 nap / 
Moszkva-BUDAPEST (repülővel)

Indulási időpontok:
2020-ban két kategóriában indul a hajóút  
(lásd. a részvételi díjaknál)

HAJÓÚT SZENTPÉTERVÁRRÓL MOSZKVÁBA Magyar idegenvezetővel

Vagy írja be
 a böngészőjébe ezt 

a rövidített linket:
maharttours.hu/szpv

FOTÓZZA LE 
TELEFONJÁVAL!

MS Surikov Standard:
2020.07.20  és 2020.08.09. 589 000,- Ft -tól / fő

MS Nizhny Novgorod: 
superior: 2020.06.18. 751 000,- Ft -tól / fő

Egyágyas felár 31 000,- Ft

Gyermek pótágyon 6 éves korig 59 000,- Ft 

Gyermek pótágyon 6-15 éves korig 129 000,- Ft

184.900 Ft / főRészvételi díj:

5 nap / 4 éj   ellátással

Az utazás minimum 20, teljes árat fizető fő esetén indul!

A részvételi díj tartalmazza: Budapest / Passau, Bécs / Budapest útvonalon utazást autóbusszal, egy éjszaka szállást Passauban vacsorával és reggelivel, egy éjszaka 
szállást Linzben reggelivel, egy éjszaka szállást Bécsben reggelivel 3*-os szállodákban, két napos hajókirándulást Passau / Bécs útvonalon a programban megadott 
étkezéssekkel, transzfereket a kikötő és szálloda között, belépőt a melki apátságba, bécsi almás rétes bemutatót kóstolással és magyar idegenvezetést az út során. 
A részvételi díj nem tartalmazza: Felmerülő belépők díját kb. 25 EUR/fő, személyes költségeket, kirándulóhajón és szállodákban az italfogyasztást, sztornóbiztosítást 
1,7%, betegség-, baleset- és poggyászbiztosítást 500,-Ft-tól / fő / nap. 

Útvonal: 
BUDAPEST - Passau (busszal) / 
Engelhartszell / Obermühl / Linz / Grein-Melk 
/ Dürnstein / Tulln-Bécs / BUDAPEST

Indulási időpont:
2020. 07. 15.

KIRÁNDULÁS A DUNÁN Magyar idegenvezetővel
FOTÓZZA LE 

TELEFONJÁVAL!

Vagy írja be
 a böngészőjébe ezt 

a rövidített linket:
maharttours.hu/kirdun

Folyam
i utak - Csoportos utak

TOVÁBBI FOLYAMI CSOPORTOS AJÁNLATAINK



A Duna a második leghosszabb folyó Európában a Volga után. Németországban, a Fekete-erdőben ered, két kis patakocska, a Brigach 
és a Breg összefolyásával Donaueschingennél, és innen délkeleti irányban 2850 kilométert tesz meg a Fekete-tengerig. 

Magyarország egész területe e folyam vízgyűjtőjén terül el, hazai főágának hossza 417 km, ezért az ország vízrajzának meghatározó 
alkotóeleme. A Duna a világ „legnemzetközibb” folyója; 10 országon halad át - Németország, Ausztria, Szlovákia, Magyarország, 
Horvátország, Szerbia, Románia, Bulgária, Moldova, Ukrajna - vízgyűjtő területe pedig 7 további országot érint. Partjain négy főváros is 
fekszik: Bécs, Pozsony, Budapest és Belgrád. A térség kulturális öröksége és természeti adottságai sok turistát vonzanak.
Wachaun, a magyar Dunakanyarban, a Vaskapu-szorosban és a Duna-deltánál személyszállító hajók sokasága várja a turistákat. 
Elsősorban Budapesten, kisebb részt Passauban, Linzben, Pozsonyban, Bécsben és Belgrádban jelentős a városnéző hajózás is.  
A folyó mellett épült számtalan idegenforgalmi látnivaló is nagy számban csábítja a turistákat.

A Duna mentén egyre nagyobb mértékben terjed el a kerékpározás is. Donaueschingentől Pozsonyig a jól kiépült, az Euro Velo 
6 szakaszának részét képező „Donauradwanderweg”, mintegy 100 000 kerékpárost fogad évente, de a folyó alsóbb szakaszain 
is lehetőség van a biztonságos kerékpározásra. A legtöbb hajótársaság kínál már a fedélzeten kerékpárokat, mellyel könnyedén 
felfedezhetik a Duna menti városokat.

DUNAI 
hajóutak

Luxus a Dunán  I  Amamagna

589 900,- Ft

803 900,- Ft

965 900,- Ft

-tól / fő

-tól / fő

-tól / fő

Ablakos kabin alsó fedélzeten:

Franciabalkonos kabin középső fedélzeten:

Franciabalkonos kabin felső fedélzeten:

Részvételi díj:

Indulási időpontok:
04.28. / 05.20. / 05.25. / 06.01. / 06.15. / 
06.16. / 07.15. / 09.02. / 09.27. / 10.01. /
10.08. / 10.18. / 10.20. / 10.27.

A hajóút mindkét irányban foglalható!
BUDAPEST / Esztergom / Pozsony / 
Bécs / Dürnstein / Linz / Regensburg 
/ Passau

AMADEUS
Korlátozott italfogyasztással

8 nap / 7 éj teljes ellátással

130 900,- Ft

179 900,- Ft

227 900,- Ft

-tól / fő

-tól / fő

-tól / fő

Ablakos kabin alsó fedélzeten:

Franciabalkonos kabin középső fedélzeten:

Franciabalkonos kabin felső fedélzeten:

Részvételi díj:

Indulási időpontok:
06.22. / 08.31.

A hajóút mindkét irányban foglalható!
BUDAPEST / Pozsony / Bécs / Melk 
/ Passau

MS MAXIMA
Korlátozott italfogyasztással

5 nap / 4 éj teljes ellátással
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1 134 900,- Ft

1 545 900,- Ft

1 855 900,- Ft

-tól / fő

-tól / fő

-tól / fő

Kisablakos kabin alsó fedélzeten:

Franciabalkonos kabin közép fedélzeten:

Franciabalkonos lakosztály felső fedélzeten:

Részvételi díj:

Indulási időpontok:
05.06. / 05.13.

Útvonal:
Amszterdam / Köln / Oberwesel-
Wertheim / Würzburg-Bamberg / 
Nürnberg / Regensburg / Passau 
/ Dürnstein / Bécs / Pozsony / 
BUDAPEST

AMADEUS BRILLIANT/QUEEN
Korlátozott italfogyasztással

15 nap / 14 éj teljes ellátással

758 900,- Ft

958 900,- Ft

1 079 900,- Ft

-tól / fő

-tól / fő

-tól / fő

Ablakos kabin alsó fedélzeten:

Franciabalkonos kabin közép fedélzeten:

Franciabalkonos kabin felső fedélzeten:

Részvételi díj:

Indulási időpontok:
05.16. / 06.07. / 06.28. / 09.19. / 10.03. / 
11.14. 

A hajóút mindkét irányban foglalható!
BUDAPEST / Bécs / Krems / Passau / 
Regensburg / Nürnberg

VIKING LONGSHIPS 
Korlátozott italfogyasztással

8 nap / 7 éj teljes ellátással

558 900,- Ft

627 900,- Ft

638 900,- Ft

-tól / fő

-tól / fő

-tól / fő

Ablakos kabin alsó fedélzeten:

Ablakos kabin közép fedélzeten:

Panoráma ablakos kabin felső fedélzeten:

Részvételi díj:

Indulási időpontok:
06.26. / 10.02.

Útvonal:
BUDAPEST / Mohács / Belgrád 
/ Vaskapu / Novi Sad / Mohács/
Kalocsa / BUDAPEST

MS VIVALDI / MS L’EUROPE
All inclusive italfogyasztással

8 nap / 7 éj teljes ellátással

931 900,- Ft

1 151 900,- Ft

1 323 900,- Ft

-tól / fő

-tól / fő

-tól / fő

Ablakos kabin alsó fedélzeten:

Franciabalkonos kabin közép fedélzeten:

Franciabalkonos kabin felső fedélzeten:

Részvételi díj:

Indulási időpontok:
03.20. / 05.01. / 05.15. / 05.19. / 06.12. / 
06.26. / 07.10. / 07.24. / 08.07. / 08.21. /
09.04. / 09.18. / 10.02. / 10.16. / 10.30. / 11.13. / 12.25.

A hajóút mindkét irányban foglalható!
BUDAPEST / Pozsony / Bécs / 
Weissenkirchen / Linz / Passau / 
Vilshofen

AMASONATA
Korlátozott italfogyasztással

8 nap / 7 éj teljes ellátással

367 900,- Ft

419 900,- Ft

-tól / fő

-tól / fő

Ablakos kabin alsó fedélzeten:

Ablakos kabin felső fedélzeten:

Részvételi díj:

Indulási időpontok:
05.20. / 05.29. / 05.30. / 06.03. / 06.07. / 
06.14. / 06.22. / 06.27. / 07.03. / 07.12. / 
07.27. / 08.11. / 08.12. / 08.16. / 10.09.

A hajóút mindkét irányban foglalható!
BUDAPEST / Pozsony / Bécs / Melk 
/ Passau

MS FRANCE / MS SYMPHONIE
All inclusive italfogyasztással

6 nap / 5 éj teljes ellátással

Folyam
i utak - Dunai hajóutak



113 900,- Ft

172 900,- Ft

182 900,- Ft

-tól / fő

-tól / fő

-tól / fő

Ablakos kabin alsó fedélzeten:

Panoráma ablakos kabin közép fedélzeten:

Franciabalkonos kabin felső fedélzeten:

Részvételi díj:

Indulási időpontok:
03.10. / 03.11. / 03.13. / 03.14. / 03.16. /
03.19. / 03.22. / 11.19. / 12.20.

Útvonal:
Engelhartszell (Passau) / Bécs / Krems-
Melk / Engelhartszell (Passau)

MIA / RIVA 3 nap / 2 éj teljes ellátással

586 900,- Ft

862 900,- Ft

1 103 900,- Ft

-tól / fő

-tól / fő

-tól / fő

Ablakos kabin alsó fedélzeten:

Franciabalkonos kabin közép fedélzeten:

Franciabalkonos kabin felső fedélzeten:

Részvételi díj:

Indulási időpontok:
04.18. / 05.16. / 05.30. / 06.13. / 06.27. / 
07.11. / 07.25. / 08.08. / 08.22. / 09.19. 

Útvonal:
Passau / Bécs / Esztergom-
BUDAPEST / Kalocsa / Belgrád / 
Turnu Magurele / Tulcea / Tutrakan-
Rousse / Belgrád / Novi Sad  /
Komárom-Pozsony / Melk / Passau

ARIANA 
Korlátozott italfogyasztással

15 nap / 14 éj teljes ellátással

831 900,- Ft

1 272 900,- Ft

1 603 900,- Ft

-tól / fő

-tól / fő

-tól / fő

Ablakos kabin alsó fedélzeten:

Franciabalkonos kabin közép fedélzeten:

Franciabalkonos kabin felső fedélzeten:

Részvételi díj:

Indulási időpontok:
04.13. / 06.23. / 09.16.

Útvonal:
Passau / Bécs / BUDAPEST / Belgrád 
/ Vidin / Duna-delta / Vaskapu / Novi 
Sad / Mohács / BUDAPEST / Pozsony 
/ Dürnstein / Passau

AMADEUS SILVER / BRILLIANT / IMPERIAL
Korlátozott italfogyasztással

12 nap / 11 éj teljes ellátással

465 900,- Ft

620 900,- Ft

775 900,- Ft

-tól / fő

-tól / fő

-tól / fő

Ablakos kabin alsó fedélzeten:

Franciabalkonos kabin közép fedélzeten:

Franciabalkonos kabin felső fedélzeten:

Részvételi díj:

Indulási időpontok:
03.30. / 04.20. / 05.11. / 07.29. 

Útvonal:
Passau / BUDAPEST / Vaskapu 
/ Osijek / Mohács/Kalocsa / 
Dürnstein / Passau

MS MAXIMA
Korlátozott italfogyasztással

12 nap / 11 éj teljes ellátással

-tól / fő

-tól / fő

-tól / fő

182 900,- Ft

241 900,- Ft

303 900,- Ft

Ablakos kabin alsó fedélzeten:

Franciabalkonos kabin közép fedélzeten:

Franciabalkonos kabin felső fedélzeten:

Részvételi díj:

Indulási időpontok:
03.23. / 03.25. / 04.10. / 04.15. / 05.01. / 
05.06. / 05.27. / 06.24. / 07.10. / 07.29. / 
08.09. / 09.04. / 09.09. / 09.23. / 09.28. / 
10.31.

Útvonal:
Passau / Bécs / BUDAPEST / 
Pozsony / Passau

MS MAXIMA / MS VIKTORIA
Korlátozott italfogyasztással

6 nap / 5 éj teljes ellátással

Prémium all inclusive italfogyasztással



Kérjük, további
információkért

keresse 
kollégáinkat!

i

614 900,- Ft

783 900,- Ft

-tól / fő

-tól / fő

Ablakos kabin alsó fedélzeten:

Ablakos kabin felső fedélzeten:

Részvételi díj:

Indulási időpontok:
04.09. / 04.16. / 05.08.

Útvonal:
Strasbourg - Mainz/Frankfurt - Miltenberg 
- Wertheim/Würzburg - Kitzingen/Bamberg 
- Mühlhausen/Regensburg - Passau - Bécs - 
Esztergom - BUDAPEST

MS VICTOR HUGO / GERARDE SCHMITTER / FRANCE
All inclusive italfogyasztással

13 nap / 12 éj teljes ellátással

96 900,- Ft -tól / főKétágyas elhelyezés esetén: 

Részvételi díj:

Indulási időpontok:
05.21. / 06.11. / 08.20.

Útvonal:
Bécs / Esztergom / BUDAPEST 
(kiránduló hajó)

MS KAISERIN ELISABETH 
Szállás 3* - 4*-os szállodában

3 nap / 2 éj teljes ellátással

246 900,- Ft

291 900,- Ft

298 900,- Ft

-tól / fő

-tól / fő

-tól / fő

Ablakos kabin alsó fedélzeten:

Ablakos kabin közép fedélzeten:

Ablakos kabin felső fedélzeten:

Részvételi díj:

Indulási időpontok:
03.16. / 03.20. / 03.24. / 03.28. / 04.05. /
10.22. / 10.26. / 10.30.

Útvonal:
Bécs / BUDAPEST / Pozsony / 
Bécs

VIVALDI
All inclusive italfogyasztással

5 nap / 4 éj teljes ellátással

482 900,- Ft

648 900,- Ft

682 900,- Ft

-tól / fő

-tól / fő

-tól / fő

Ablakos kabin alsó fedélzeten:

Panoráma ablakos kabin közép fedélzeten:

Franciabalkonos kabin felső fedélzeten:

Részvételi díj:

Indulási időpont:
12.27.

Útvonal:
Engelhartszell / hajózás / 
BUDAPEST / Pozsony / Bécs / 
Linz / Engelhartszell

BELLA / DONNA 8 nap / 7 éj teljes ellátással

SZILVESZTER a Dunán

154 900,- Ft

210 900,- Ft

230 900,- Ft

-tól / fő

-tól / fő

-tól / fő

Ablakos kabin alsó fedélzeten:

Panoráma ablakos kabin közép fedélzeten:

Franciabalkonos kabin felső fedélzeten:

Részvételi díj:

Indulási időpontok:
11.25. / 11.26. / 11.29. / 11.30. / 
12.03. / 12.04. / 12.07. / 12.08. / 
12.12. / 12.15. / 12.16. / 12.19.

Útvonal:
Engelhartszell / Bécs / Linz / 
Engelhartszell

BELLA / DONNA / MIA 5 nap / 4 éj teljes ellátással

KARÁCSONYI vásárok

Folyam
i utak - Dunai hajóutak

Prémium all inclusive italfogyasztással



A Rajna Nyugat-Európa legfontosabb folyóinak egyike. Hossza 1230 km. Svájcban, a Felső- és Alsó-Rajnából ered. A folyó érinti 
Lichtensteint és Ausztriát, a Boden-tóba ömölve éri el Németországot. A Ruhr-vidéket átszelve a folyó nyugat felé veszi az irányt, majd 
Hollandiában delta torkolaton keresztül ömlik az Északi-tengerbe.

A Majna Németországban helyezkedik el és a Rajna egyik legfontosabb mellékfolyója. Bajorország, Baden-Württemberg és Hessen 
tartományok területét érinti. A Majna Kulmbachnál kezdődik, ahol összefolyik a Vörös-Majna és a Fehér-Majna. A Rajna/Majna/Du-
na-csatorna (Europakanal) 1992-ben lett megépítve, így összeköti a Majnát a Dunával. Nagy hajókkal az Északi-tengernél fekvő Rotter-
damtól a Fekete-tengernél fekvő Konstancáig lehet hajózni. Ez a transzeurópai vízi út a világ leghosszabb belvízi útja, hossza 3483 km.

A Mosel folyó Franciaországban a Vogézekben ered. Átfolyik az egyik legnagyobb francia iparvidéken (Nancy-Metz), érinti Luxembur-
got, és északkeleti irányba folyva Koblenz városnál torkollik a Rajnába. Jelentősebb városok a Mosel mentén: Toul, Metz, Remich, Trier 
és Koblenz. 

A Saar folyó Lotaringia és Elzász határán a Vogézekben ered, a Fehér-Saar és a Vörös-Saar összefolyásával. Átfolyik a Saar-vidéken 
és Triertől 7 km-re délnyugatra torkollik a Moselbe. Teljes hossza 246 km. Jelentős idegenforgalmi nevezetesség a Saarschleife, vagy 
magyarul Saar-kanyar, ahol is a folyó egy teljes hajtűkanyart ír le. Jelentősebb városok a Saar mentén: Saarbrücken, Dillingen, Merzig 
és Saarburg. Mellékfolyói a Blies, Nied és Prims.

Az Elba Közép-Európa második legnagyobb folyója. Csehország és Németország területén áthaladva az Északi-tengerbe ömlik. 
800 km hosszban hajózható. Vizét több csatorna köti össze a többi víziúttal. A legjelentősebbek ezek közül a Lübeck-, Havel-, Mittel-
land-, a torkolatvidéket a Balti-tengerrel összekötő Kieli- és a Felső-Oderához vezető Oder-Spree-csatornák. 

DUNA-RAJNA-MAJNA HAJÓUTAK

Baselben  I  Amastella

206 900,- Ft

275 900,- Ft

517 900,- Ft

-tól / fő

-tól / fő

-tól / fő

Ablakos kabin alsó fedélzeten:

Ablakos kabin közép fedélzeten:

Franciabalkonos kabin felső fedélzeten:

Részvételi díj:

Indulási időpontok:
03.28. / 04.04. / 04.11. / 04.18. / 05.18. / 
06.03. / 07.29. / 09.02. 

Útvonal:
Frankfurt / Mannheim / Breisach 
/ Basel / Strasbourg / Worms / 
Rüdesheim / Mainz / Frankfurt 

RHEIN PRINZESSIN
Korlátozott italfogyasztással

8 nap / 7 éj teljes ellátással

268 900,- Ft

379 900,- Ft

482 900,- Ft

-tól / fő

-tól / fő

-tól / fő

Ablakos kabin:

Panoráma ablakos kabin:

Franciabalkonos kabin:

Részvételi díj:

Indulási időpontok:
05.25. / 06.08. / 07.03. / 07.17. / 09.05. / 
09.19. / 10.03. / 10.17. / 10.31.

A hajóút mindkét irányban foglalható!
Basel / Strasbourg / Mannheim 
/  Rüdesheim / Koblenz / Köln / 
Amszterdam / Nijmegen / Köln

MS RHEIN MELODIE
Korlátozott italfogyasztással

8 nap / 7 éj teljes ellátással
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286 900,- Ft

399 900,- Ft

434 900,- Ft

-tól / fő

-tól / fő

-tól / fő

Ablakos kabin alsó fedélzeten:

Franciabalkonos kabin közép fedélzeten:

Franciabalkonos kabin felső fedélzeten:

Részvételi díj:

Indulási időpont:
12.22.

Útvonal:
Köln / Ijsselmeer / Zaanstad/
Amszterdam / Rotterdam / 
Gent / Antwerp / 
Nijmegen / Köln

SILVA / FLORA
Prémium all inclusive italfogyasztással / Családbarát / Karácsonyi program

5 nap / 4 éj teljes ellátással

FAMILY cruise

344 900,- Ft

527 900,- Ft

562 900,- Ft

-tól / fő

-tól / fő

-tól / fő

Ablakos kabin alsó fedélzeten:

Franciabalkonos kabin közép fedélzeten:

Franciabalkonos kabin felső fedélzeten:

Részvételi díj:

Indulási időpontok:
05.17.-től 10.18-ig minden héten indul!

Útvonal:
Köln / Ijsselmeer / Zaanstad/
Amszterdam / Rotterdam / Gent / 
Antwerp / Nijmegen / Köln

AQUA / BRAVA
Prémium all inclusive italfogyasztással / Családbarát 

8 nap / 7 éj teljes ellátással

FAMILY cruise

313 900,- Ft

348 900,- Ft

382 900,- Ft

-tól / fő

-tól / fő

-tól / fő

Ablakos kabin alsó fedélzeten:

Panoráma ablakos kabin közép fedélzeten:

Franciabalkonos kabin felső fedélzeten:

Részvételi díj:

Indulási időpontok:
04.09. / 10.23. 

Útvonal:
Amszterdam / Düsseldorf 
/ Rüdesheim / Mannheim / 
Strasbourg / Basel

MS SE-MANON 
Korlátozott italfogyasztással

8 nap / 7 éj teljes ellátással

289 900,- Ft

341 900,- Ft

-tól / fő

-tól / fő

Ablakos kabin alsó fedélzeten:

Ablakos kabin felső fedélzeten:

Részvételi díj:

Indulási időpontok:
05.12. / 07.09. / 07.19. / 07.24. / 08.05. / 
08.08. / 08.26. / 09.04. / 09.22. / 10.10. /
10.21. / 10.25.

Útvonal:
Strasbourg / Rüdesheim / 
Koblenz / Mainz / Mainz-
Mannheim / Strasbourg

MS LAFAYETTE / LA BOHEM
All inclusive italfogyasztással

6 nap / 5 éj teljes ellátással

833 900,- Ft

1 049 900,- Ft

1 297 900,- Ft

-tól / fő

-tól / fő

-tól / fő

Ablakos kabin alsó fedélzeten:

Franciabalkonos kabin közép fedélzeten:

Balkonos és franciabalkonos kabin felső 
fedélzeten:

Részvételi díj:

Indulási időpontok:
05.25. / 06.06. / 06.22. / 08.06. / 08.31. / 
09.14. / 09.28. / 10.26.

A hajóút mindkét irányban foglalható!
Basel / Breisach / Strasbourg 
/ Ludwigshafen / Rüdesheim / 
Moselle / Trier / Cochem-Moselle 
/ Köln / Amszterdam

AMASTELLA
Korlátozott italfogyasztással

10 nap / 9 éj teljes ellátással

389 900,- Ft

534 900,- Ft

641 900,- Ft

-tól / fő

-tól / fő

-tól / fő

Ablakos kabin alsó fedélzeten:

Ablakos kabin közép fedélzeten:

Franciabalkonos kabin felső fedélzeten:

Részvételi díj:

Indulási időpontok:
04.04. / 04.14. / 04.28. / 05.06.

Útvonal:
Amszterdam / Arnhem / 
Middelburg / Ghent / Antwerp / 
Rotterdam / Amszterdam

AMADEUS BRILLIANT / IMPERIAL
Korlátozott italfogyasztással

8 nap / 7 éj teljes ellátással

Folyam
i utak - Duna-Rajna-M

ajna hajóutak



A Szajna Franciaország legjelentősebb folyója. Burgundiában ered és Le Havre városnál torkollik a La Manche- csatornába. A teljes 
hossza 777 km. Jelentősebb városok a Szajna mentén: Troyes, Fontainebleau, Párizs, Rouen és Le Havre. Kisebb hajókkal 560 km 
hosszan, Nogent-sur-Seine városkáig hajózható, míg óceánjáró hajókkal Rouenig (120 km). Párizsig zsilipekkel tartják megfelelő 
szinten a vízállást. Csatornákkal van összekötve az összes környékbeli nagy folyóval (Schelde, Maas, Rajna, Loire, és Saône).

A Loire Franciaország leghosszabb folyója. A Francia-középhegységben ered 1408 méter magasan, majd Orléans-nál egy hatalmas 
kanyar után nyugatnak veszi az irányt és Saint-Nazaire városnál torkollik az Atlanti-óceán Vizcayai-öblébe. Teljes hossza 1004 km. 
A Loire óceánjáró hajókkal Nantes-ig (35 km) hajózható. Völgyében szőlőskertek vannak, és itt épültek Orléans és Angers között a 
turisták által kedvelt reneszánsz kastélyok. A Loire völgye 2000 óta az UNESCO által jegyzett világörökség része.

A Rhône Dél-Franciaország legjelentősebb folyója, Svájcban, a Nyugati-Alpokban ered. Átfolyik a Genfi-tavon, és Port-St-Louis-du-
Rhône-nál, nagy deltával torkollik a Földközi-tengerbe. A Rhône folyón Lyon, Valence, Avignon és Arles városa, valamint Fos-sur-Mer 
és Marseille tengeri kikötője között folyami hajók közlekedhetnek. A folyóhoz kapcsolódó Saône szintén hajózható, és kisebb hajók 
számára fontos vízi út Franciaországon belül, mivel csatornákon keresztül a Loire-ral, a Rajnával, a Marne-nal, és a Szajnával áll 
összeköttetésben. A legfelső szakasz Svájc egyik legjelentősebb síparadicsomának számít, míg a Genfi-tó partja az elit fürdőhelyekről 
híres. A Rhône völgye kapcsolja össze Észak-Franciaországot (így Párizst is) a földközi-tengeri nyaralóhelyekkel.

HAJÓUTAK FRANCIAORSZÁG FOLYÓIN

Loire völgyében  I  Croisi Camargue

729 900,- Ft

799 900,- Ft

-tól / fő

-tól / fő

Ablakos kabin alsó fedélzeten:

Ablakos kabin középső fedélzeten:

Részvételi díj:

Indulási időpontok:
05.09. / 10.05.

Útvonal:
Lyon / Macon / Vienne / Arles / 
Avignon / Viviers / Tournon / Lyon

VÁROSNÉZÉS KERÉKPÁRRAL A 
RHONE ÉS A SAONE MENTÉN All inclusive italfogyasztással

8 nap / 7 éj teljes ellátással

596 900,- Ft

726 900,- Ft

-tól / fő

-tól / fő

Ablakos kabin alsó fedélzeten:

Ablakos kabin felső fedélzeten:

Részvételi díj:

Indulási időpontok:
04.08. / 05.04. / 10.04. / 10.16. / 10.28.

Útvonal: 
Nantes / St. Nazaire / Ancenis / 
Angers / Loire kastélyai / Saumur/ 
Bouchemaine (2 nap) - Ancenis / 
Nantes

LOIRE, A KIRÁLYOK FOLYÓJA
All inclusive italfogyasztással

8 nap / 7 éj teljes ellátással
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551 900,- Ft

689 900,- Ft

-tól / fő

-tól / fő

Ablakos kabin alsó fedélzeten:

Franciabalkonos kabin közép fedélzeten:

Részvételi díj:

Indulási időpontok:
04.09. / 05.17. / 06.27. / 07.07. / 07.31. / 
08.24. / 09.03. / 09.13. / 09.30. / 10.10.

Útvonal:
Lyon / Mâcon / Châlon-sur-Saône / 
Lyon / Tournon / Le  Pouzin / Viviers / 
Avignon / Arles / Martigues / Viviers / 
La Voulte / Tournon / Vienne / Lyon

LEVENDULAVIRÁGZÁS A RHONE ÉS A SAONE MENTÉN 10 nap / 9 éj teljes ellátással
Korlátozott italfogyasztással

345 900,- Ft

565 900,- Ft

720 900,- Ft

-tól / fő

-tól / fő

-tól / fő

Kisablakos kabin alsó fedélzeten:

Panoráma ablakos kabin közép fedélzeten:

Panoráma ablakos kabin felső fedélzeten:

Részvételi díj:

Indulási időpontok:
03.26. / 04.02. / 04.09. / 04.23. / 04.30. / 
05.21. / 06.04. / 06.25. / 07.09. / 09.03. /
09.24. / 10.01. / 10.22. / 10.29.

Útvonal:
Lyon / Mâcon / Châlon-sur-Saône / 
Tournon / Lyon / Avignon / Arles / Cha-
teauneuf du Rhon-Le Pouzin / Lyon

DÉL-FRANCIAORSZÁGI KALANDOK 8 nap / 7 éj teljes ellátással
Korlátozott italfogyasztással

227 900,- Ft

320 900,- Ft

344 900,- Ft

-tól / fő

-tól / fő

-tól / fő

Ablakos kabin alsó fedélzeten:

Franciabalkonos kabin közép fedélzeten:

Franciabalkonos kabin felső fedélzeten:

Részvételi díj:

Indulási időpontok:
03.20. / 03.25. / 04.04. / 07.30. / 10.22. /
10.27. / 11.01. / 11.06. / 11.11.

Útvonal:
Párizs / Rouen (2 nap) / Vernon / 
Párizs (2 nap)

VOILÁ, PÁRIZS
Prémium all inclusive italfogyasztással

6 nap / 5 éj teljes ellátással

310 900,- Ft

379 900,- Ft

541 900,- Ft

-tól / fő

-tól / fő

-tól / fő

Ablakos kabin alsó fedélzeten:

Ablakos kabin felső fedélzeten:

Franciabalkonos kabin felső fedélzeten:

Részvételi díj:

Indulási időpontok:
03.21-től 10.24-ig minden héten indul!

Útvonal:
Párizs / Les Andelys / Caudebec-
en-Caux / Rouen / Vernon / Párizs 
(2 nap)

NORMANDIAI KIRUCCANÁS 8 nap / 7 éj teljes ellátással
Korlátozott italfogyasztással

327 900,- Ft

396 900,- Ft

558 900,- Ft

-tól / fő

-tól / fő

-tól / fő

Ablakos kabin alsó fedélzeten:

Panoráma ablakos kabin közép fedélzeten:

Deluxe panoráma ab. kabin felső fedélzeten:

Részvételi díj:

Indulási időpontok:
03.25-től 10.28-ig minden héten indul!

Útvonal:
Lyon / Chalon / Macon / Trévoux 
/ Viviers / Arles / Avignon / 
Chateauneuf-du-Pape / Lyon

LYON / CHALON / ARLES / LYON 8 nap / 7 éj teljes ellátással
Korlátozott italfogyasztással

281 900,- Ft

324 900,- Ft

329 900,- Ft

-tól / fő

-tól / fő

-tól / fő

Ablakos kabin alsó fedélzeten:

Ablakos kabin közép fedélzeten:

Ablakos kabin felső fedélzeten:

Részvételi díj:

Indulási időpontok:
04.01. / 04.18. / 04.23. / 05.05. / 05.29. / 
06.22. / 07.04. / 07.28. / 08.09. / 08. 21. / 
09.26. / 10.20. / 10.25.

Útvonal:
Bordeaux / Pauillac (2 nap) / Blaye 
(2 nap) / Libourne / Saint-Emilion / 
Cadillac / Bordeaux

HAJÓZÁS A GARRONE FOLYÓN A BORDEAUX-I BORVIDÉKEN ÁT
All inclusive italfogyasztással

6 nap / 5 éj teljes ellátással

Folyam
i utak - H

ajóutak franciaország folyóin



793 900,- Ft

914 900,- Ft

-tól / fő

-tól / fő

Balkonos kabin alsó fedélzeten:

Balkonos kabin felső fedélzeten:

Részvételi díj:

Indulási időpontok:
2020-ban: 02.24. / 03.23. 
2021-ben: 01.11. / 02.08. / 03.22.

Útvonal:
Siem Reap (3 nap) / Prek K’dam-Phnom 
Krom / Kampong Chhnang / Oudong / 
Chong Koh / Phnom Penh / Tan Chau / Sa 
Dec-Cai Be / My Tho / Saigon (2 nap)

MEKONGI HAJÓÚT
Korlátozott italfogyasztással, parti kirándulásokkal 

+ 2 éjszaka Siem Reapben + 1 éjszaka 
Saigonban szállodában, busztranszferekkel.

8 nap / 7 éj teljes ellátással

MEKONG
A Mekong a világ egyik legnagyobb folyama Ázsiában. Több mint 4000 km-es hosszúságával a 11. leghosszabb folyó a 
világon. Kína délkeleti területeiről indulva keresztülfolyik Mianmaron, Thaiföldön, Laoszon, Kambodzsán és Vietnamon, majd a Dél-
kínai-tengerbe ömlik. Erősen ingadozó vízjárása, valamint az örvények és a vízesések miatt az egyik legnehezebben hajózható folyó.

BRAHMAPUTRA
A Brahmaputra 2937 km hosszú, és az egyik legbővizűbb folyam Dél-Ázsiában. Tibetben, a Himalája és a Transzhimalája között 
ered; kínai szakaszán Cangpónak hívják. A Gangesszel (helyi neve: Padma) közösen feltöltött Bengáli-alföldön sok ágra szakadozva, 
közös deltatorkolatban éri el az Indiai-óceánt, medreik állandóan változnak.

GANGESZ
A Gangesz India legnagyobb és legjelentősebb folyója, hossza 2510 km hosszú, a világ egyik legsűrűbben lakott területén folyik 
keresztül. Az Uttarakhand államban található Gangotri-gleccsernél ered a középső Himalájában, és hatalmas deltatorkolattal ömlik 
a Bengáli-öbölbe a Szundarbansz mangroveerdejében. Bár erősen szennyezett, a hinduk úgy tartják, hogy a Föld legszentebb vize, 
amelynek akár egyetlen cseppje is megtisztíthatja a hívő zarándokok lelkét földi bűneiktől és így haláluk után megszabadulnak az 
örökös újjászületés gyötrelmétől.

AMAZONAS
A dél-amerikai Amazonas folyó a legbővizűbb és a leghosszabb folyó a Földön. Több víz folyik le rajta, mint a Mississippin, a Níluson 
és a Jangcén együttvéve. Torkolatának környékén a víz iható még ott is, ahol a tengerről a szárazföld már nem is látszik. A folyó 
óceánjárókkal a tengertől 3700 kilométerre is hajózható. Öt országon folyik keresztül, és ezek lakói az egyes szakaszokon más-más 
néven ismerik: Lloqueta, Apurimac, Ena, Tambo, Ucayali, Maranon, Solimoes – mind az általunk csak Amazonasnak ismert folyam 
helyi nevei.

HAJÓZÁS EGZOTIKUS FOLYÓKON 
Folyami hajóutak Európán kívűl

A Mekongon I  Nicko Mekong Prestige II
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Folyam
i utak - H

ajózás egzotikus folyókon

1 069 900,- Ft
1 276 900,- Ft
2 035 900,- Ft

-tól / fő
-tól / fő
-tól / fő

Ablakos kabin alsó fedélzeten:
Ablakos kabin felső fedélzeten:
Balkonos kabin felső fedélzeten:

Részvételi díj:
Indulási időpontok:
04.03. / 06.05. / 06.26. / 08.14. / 
08.28. / 09.25. / 10.09. / 10.30.

Útvonal és részletek:
Repülőút Németország-Brazília útvonalon / Iguassu (2 éjszaka 4*-os szállodában) / repülőút Brazília városba  
(1 éjszaka 4*-os szállodában) / repülőút Manausba, beszállás a hajóba (8 éjszaka hajózás teljes ellátással) / Lago 
Janauary / Rio Negro / Rio Carabinani / Airao / Rio Aturia / Rio Negro / Praia Grande / Rio Ariau / Rio Negro  
-  kiszállás a hajóból Manausban, repülőút Rio de Janeiroba (2 éjszaka szállás 4*-os szállodában) / transzfer a 
repülőtérre és repülőút Németországba.

HAJÓZÁS BRAZÍLIA FOLYÓIN
Teljes ellátással, a szállodában és a kirándulásokon félpanzió

14 napos program / 9 éj hajózással

1 345 900,- Ft -tól / főAblakos kabin felső fedélzeten:
Részvételi díj:Indulási időpontok:

2020-ban: 11.12. 2021-ben: 01.07. / 02.04. / 03.04. 

Útvonal és részletek:
Repülőút Németországból Új-Delhibe / Új-Delhi (2 éjszaka szállás 4*-os szállodában) / repülőút Delhi-Dibrugarh 
útvonalon / transzfer és hajóra szállás Neamatiban (hajózás 10 éjszaka teljes ellátással) / Majuli sziget / hajózás 
a Brahmaputrán Visnath / Silghat / hajóút Tezpurba / hajózás a Brahmaputrán / Guwahati / kiszállás a 
hajóból Guwahatiban / transzfer a repülőtérre / repülőút Delhibe / Delhiből transzfer Jaipurba (2 éj 4*-os 
szállodában) ⁄ transzfer Agrába a szállodába (2 éj, 4*-os szállodában) / transzfer Delhibe a repülőtérre és repülőút 
Németországba.

CSODÁLATOS INDIA
Teljes ellátással, a szállodában és a kirándulásokon félpanzió

17 napos program / 11 éj hajózással

MYANMAR
Teljes ellátással, a szállodában és a kirándulásokon félpanzió

18 napos program / 11 éjszaka hajózás

Indulási időpontok:
09.22. / 10.07. / 11.11. / 11.21.

-tól / fő
-tól / fő

1 424 900,- Ft
1 552 900,- Ft

Ablakos kabin alsó fedélzeten:
Ablakos kabin felső fedélzeten:

Részvételi díj:

Útvonal és részletek:
Repülőút Németországból Yangonba / 2-2 éjszaka szállás 4*-os szállodában Yangonban, Inleben majd Pyin 
Oo Lwinben, a városok között repülőút / beszállás a hajóba Mandalayban, Amarapura-Myanmar / hajóút 
Irawadi-Mingun / Sagaing / Ava / Yandabo / Pokokku / Bagan / Tan Kyi / Salay / Magwe / Minhla-Gwechaung 
/ Thayetmyo / Prome / kiszállás a hajóból, transzfer a szállodába Yangonban (1 éj, 4*-os szállodában) / transzfer 
a repülőtérre és repülőút Németországba.

1 069 900,- Ft
1 276 900,- Ft

-tól / fő
-tól / fő

Ablakos kabin alsó fedélzeten:
Ablakos kabin felső fedélzeten:

Részvételi díj:Indulási időpontok:
03.21. / 04.12.

Útvonal és részletek:
Repülőút Németországból Bangkokba / transzfer a szállodába Bangkokba (2 éj 4*-os szállodában) / repülőút 
Siem Reapba / transzfer a szállodába (2 éj 4*-os szállodában) / transzfer gyorshajóval Kampong Chhnangba / 
Kampong Tralach / hajózás a Mekongon / Kampong Cham / Wat Hanchey / Kratié / Phnom Penh / áthajózás 
a vietnámi határon / Chau Doc / Cai Be / My Tho / Cho-Gao csatorna / Saigon-Ho-Chi-Minh-City / kiszállás a 
hajóból / transzfer a repülőtérre / repülőút Németországba

VIETNÁM - KAMBODZSA - THAIFÖLD
Teljes ellátással

16 napos program / 9 éj hajózással



A Duero, portugálul Douro Spanyolország és Portugália egyik nagy folyója. Spanyolországban az Ibériai-hegységrendszer nyugati 
oldalán ered. Középső szakaszán, 106 km hosszan Portugália és Spanyolország határvize. A Duero az Ibériai-félsziget legnagyobb 
vízgyűjtőjű folyója. Vízjárása a mediterrán éghajlatra jellemző szélsőséges csapadékeloszlás (száraz nyár, esős ősz–tél) miatt igen 
egyenlőtlen: tavaszi (március–április) árvízzel és nyár végi (augusztus–szeptember) kisvízzel. A parti síksághoz közelítve a völgy 
teraszossá válik, majd szétterül, és a folyó Portónál, tölcsértorkolattal ömlik az Atlanti-óceánba. A zuhatagok miatt csak az alsó, 
mintegy száz kilométeres szakasza hajózható. Észak-Portugália „ütőerének” is nevezik – egyrészt a völgy gazdasági jelentősége, 
másrészt közlekedési útvonal jellege okán. Legfontosabb mellékfolyói: Pisurga, Esla, Tormes

A Guadalquivir a második leghosszabb folyó Spanyolországban, hossza 657 km. Sierra de Cazorla-ban ered, majd Córdoba és Sevilla 
után, Sanlucar de Barrameda közelében a Cádizi-öbölnél torkollik az Atlanti-óceánba.

A Pó folyó Észak-Olaszországban a Nyugati-Alpokban a Monte Viso hegy lábánál ered és Velencétől 50 km-re délre ömlik az Adriai-
tengerbe. Olaszország leghosszabb (652 km) és legjelentősebb folyója. Ferraratól (60 km a tengertől) kezdődő deltája is hatalmas 
kiterjedésű. Öt fő ága név szerint: Po di Maestra, Po della Pila, Po delle Tolle, Po di Gnocca és Po di Goro. Jelentősebb városok a Pó 
mentén: Torino, Piacenza, Cremona, Ferrara. Ez a terület Olaszország legfejlettebb mezőgazdasági területe, de a gazdaság többi 
szektora is fejlettebb itt az ország többi részénél.

MEDITERRÁN FOLYAMI HAJÓUTAK

A portoi kikötőben  I  Croisi Vasco Da Gama

386 900,- Ft
445 900,- Ft
458 900,- Ft

-tól / fő
-tól / fő
-tól / fő

Ablakos kabin alsó fedélzeten:
Ablakos kabin közép fedélzeten:
Ablakos kabinban felső fedélzeten:

Részvételi díj:

Indulási időpontok:
04.05. / 04.06. / 04.08. / 04.12. / 07.06. / 07.07. / 07.08. / 07.12. / 07.15. / 07.20. / 07.21. / 07.22 / 07.24. / 
07.27. / 07.28. / 07.31. / 08.04. / 08.11. / 08.18. / 10.05. 

Útvonal:
Porto / Regua / Vega de Terron / Barca 
D’Alva / Salamanca / Ferradosa / Pinhao 
/ Porto

PORTÓBÓL SPANYOLORSZÁG FELÉ 
All inclusive italfogyasztással

8 nap / 7 éj teljes ellátással

303 900,- Ft
513 900,- Ft

-tól / fő
-tól / fő

Ablakos kabin felső fedélzeten:
Balkonos kabin alsó fedélzeten:

Részvételi díj:

Indulási időpontok:
04.04. / 04.11. / 04.18. / 04.25. / 05.09. / 05.16. / 05.23. / 05.30. / 06.20. / 06.27. / 07.04. / 07.11. / 07.25. / 
08.01. / 08.08. / 08.15. / 08.22. / 09.12. / 09.19. / 09.26. / 10.03. / 10. 17. / 10.24. / 10.31. / 11.07. / 11.14.

Útvonal: 
Porto / Entre-os-Rios / Régua-Pinhao 
/  Vega Terrón-Barca d’Alva / Pocinho-
Pinhao / Porto

DOURO VÖLGYE 8 nap / 7 éj teljes ellátással
Korlátozott italfogyasztással
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776 900,- Ft -tól / főAblakos kabin:

Részvételi díj:

Indulási időpont:
08.28.

Útvonal:
Strasbourg / Lagarde / Xouaxange 
/ Lutzelbourg / Saverne / 
Waltenheim - Strasbourg

CSATORNAHAJÓZÁS STRASBOURGBÓL 7 nap / 6 éj teljes ellátással
All inclusive italfogyasztássalMarne – Rajna csatorna

465 900,- Ft
617 900,- Ft

-tól / fő
-tól / fő

Ablakos kabin alsó fedélzeten:
Ablakos kabin felső fedélzeten:

Részvételi díj:

Indulási időpontok:
04.19. / 05.03. / 05.17. / 05.31. / 06.14. / 06.28. / 07.12. / 07.26. / 08.09. / 08.23. / 09.06. / 09.20. / 10.04.

Útvonal:
Zadar (2 nap) / Sibenik / Split / Omis 
/ Metkovic / Korcula / Dubrovnik 

HAJÓZÁS HORVÁTORSZÁGBAN 8 nap / 7 éj teljes ellátással
Korlátozott italfogyasztássalVitorlás yachttal

*Dubrovnik - Zadar útvonal indulási dátumairól 
és árairól érdeklődjön irodánkban!

207 900,- Ft
250 900,- Ft

-tól / fő
-tól / fő

Ablakos kabin alsó fedélzeten:
Ablakos kabin felső fedélzeten:

Részvételi díj:

Indulási időpontok:
02.26. / 03.01. / 03.05. / 03.09. / 03.13. / 03.17. / 03.21. / 03.25. / 04.10. / 05.08. / 07.23. / 08.20. / 09.17. /
10.15. / 10.19. / 10.23. / 10.27. / 10.31. / 11.04.

Útvonal:
Velence / Burano-Murano / 
Velence / Chioggia / Velence

ROMANTIKUS VELENCEI HÉTVÉGE 5 nap / 4 éj teljes ellátással
All inclusive italfogyasztással

465 900,- Ft
525 900,- Ft

-tól / fő
-tól / fő

Ablakos kabin alsó fedélzeten:
Ablakos kabin felső fedélzeten:

Részvételi díj:

Indulási időpontok:
04.04. / 05.02. / 05.12. / 05.18. / 05.30. / 06.11. / 06.17. / 06.23. / 06.29. / 07.05. / 07.11. / 07.17. / 07.27. /
08.02. / 08.14. / 08.24. / 08.30. / 09.05. / 09.11. / 09.21. / 10.09.

Útvonal:
Velence / Chioggia / Porto Viro / Vicenza 
/ Rovigo / Torretta / Verona / Valdavo / 
Mantova / Cremona / Parma / Mantova-
Velence (2 nap) 

VELENCEI LAGUNÁK ÉS MANTOVA 7 nap / 6 éj teljes ellátással
All inclusive italfogyasztással

446 900,- Ft
524 900,- Ft
552 900,- Ft

-tól / fő
-tól / fő
-tól / fő

Kisablakos kabin alsó fedélzeten:
Ablakos kabin közép fedélzeten:
Ablakos kabin felső fedélzeten:

Részvételi díj:

Indulási időpontok:
02.20. / 02.27. / 03.05. / 03.12. / 03.19. / 04.02. / 10.01. / 10.15. / 10.22. / 10.29. / 11.12.

Útvonal:
Sevilla / Cordoba / Sevilla / Cadiz 
/ El Puerto de Santa Maria / Isla 
Minima / Sevilla / Granada - Sevilla

ANDALÚZIA 8 nap / 7 éj teljes ellátással
All inclusive italfogyasztássalHagyomány, gasztronómia, Flamenco

357 900,- Ft
396 900,- Ft
431 900,- Ft

-tól / fő
-tól / fő
-tól / fő

Ablakos kabin alsó fedélzeten:
Ablakos kabin közép fedélzeten:
Ablakos kabin felső fedélzeten:

Részvételi díj:

Indulási időpontok:
04.07. / 10.09.

Útvonal:
Porto / Regua / Pinhao-Vega de 
Teron / Barca d’Alva-Salamanca-
Senhora da Ribeira / Ferradosa- 
Folgosa-Leverinho / Porto

PORTO ÉS A CSODÁS DOURO VÖLGYE
All inclusive italfogyasztással

6 nap / 5 éj teljes ellátással

Folyam
i utak - M

editerrán folyam
i hajóutak



KERÉKPÁROS UTAK 

Kétkeréken  I  Ausztriában
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254 900,- Ft

465 900,- Ft

-tól / fő

-tól / fő

Ablakos kabin alsó fedélzeten:

Franciabalkonos kabin köz. fed.:

Részvételi díj:Indulási időpontok:
05.08. / 05.15. / 07.03. / 07.10. / 
07.24. / 07.31. / 08.07. / 08.14. / 
08.21. / 08.28. / 09.04. / 09.11. 

Útvonal: 
Passau / Schlögen-Linz (55km) / Tulln-Bécs (52 km) / 
Komárom-Esztergom (56 km) / BUDAPEST (22 km) / 
Pozsony-Dévény (33 km) / Krems-Pöchlarn (48 km) / 
Passau

Kerékpározás és hajózás Passau – BUDAPEST – Passau útvonalon 8 nap / 7 éj teljes ellátással

NEHÉZSÉGI FOK: 

Passau

Schlögen

Linz

Bécs Pozsony

Komárom
Esztergom

BUDAPEST

DONAU TOURISTIK - MS PRIMADONNA

- Aktív kikapcsolódás kerékpárral és hajóval

- Luxushajózás élménye izgalmas kerékpáros programokkal

- A Világ felfedezése folyamról és szárazföldről egy utazás alatt

- Napi vezetett vagy egyéni kerékpártúrák GPS-szel, térképpel, 

   turisztikai ajánlásokkal, részletes útleírással

- Különböző nehézségű útvonalak, a család minden tagjának

- Utazás saját vagy fedélzeten bérelhető túrakerékpárokkal, 

  elektromos kerékpárokkal és felszereléssel



További
felfedezésre váró 

útvonalakért
keresse 

irodánkat!

i

327 900,- Ft-tól / főKabin alsó fedélzeten:

Részvételi díj:Indulási időpontok:
05.23. / 06.06. / 06.20. / 07.04. / 
07.18. / 08.01. 

Útvonal: 
Bamberg / Erlangen (55 km) / Nürnberg-Hilpolstein (34 km) /  
Beilngries (48 km) / Riedenburg ( 30 km) / 
Regensburg (55 km)

Bavária felfedezése 7 nap / 6 éj teljes ellátással

NEHÉZSÉGI FOK: 

*Regensburg - Bamberg útvonal indulási dátumairól és árairól érdeklődjön irodánkban!

RAD+REISEN - MS LA BELLE FLEURBamberg

Erlangen
Nürnberg

Beilngries

Riedenburg

Regensburg

172 900,- Ft
220 900,- Ft

-tól / fő
-tól / fő

Kabin alsó fedélzeten:
Kabin felső fedélzeten:

Részvételi díj:Indulási időpontok:
04.11. / 04.25. / 05.23. / 06.06. / 
06.20. / 07.18. / 08.01. / 08.15. / 
09.12. / 09.26. / 10.10. / 09.11. 

Útvonal: 
Koblenz / Alken-Moselkern-Cochem (29 km) / Beilstein-
Zell am der Mosel (39 km) / Traben-Trarbach-Bernkastel 
(43 km) / Kues-Piesport-Mehring (47 km) / Trier (29 km) / 
Saarburg-Wasserbillig (38 km) / Saarburg

A Moselle és a Saar felfedezése két keréken és hajón 8 nap / 7 éj teljes ellátással

NEHÉZSÉGI FOK: 

*Saarburg - Koblenz útvonal indulási dátumairól és árairól érdeklődjön irodánkban!

RAD+REISEN – MS PATRIA
Koblenz

Cochem

Zell am der Mosel
Bernkastel

MehringTrier

Saarburg

583 900,- Ft-tól / főKétágyas belső kabin:

Részvételi díj:Indulási időpontok:
09.19. / 09.26. / 10.03. / 10.10.

Útvonal: 
Porto St. Stefano / Monte Argentario / Talamone (33 km) / 
Castiglione della Pescaia (43 km) / Elba szigete-Cavo 
(55 km) / Elba szigete-Vavo-Porto Azzurro (21 km) / Giglio 
sziget (20 km) / Portos St. Stefano (20 km)

Toszkána felfedezése kerékpárral és vitorlással 8 nap / 7 éj félpanziós ellátással

NEHÉZSÉGI FOK: 

RAD+REISEN – ATLANTIS VITORLÁS

Punta Ala
Cavo

Porto Azurro Talamone
Magliano

Castiglione

Giglio sziget

Porto St. StefanoCastiglione 
della Pescaia

Folyam
i utak - Kerékpáros utak 



Tengeri hajóutak
... a világ legszebb tájaira!



Tengeri hajóutak



36



Hasznos tudnivalók
a gondtalan hajózáshoz!

1. Útlevél / Vízum
Az utazáshoz útlevélre van szükség, melynek az utazás befejezését követően még 
legalább 6 hónapig érvényesnek kell lennie! Ha szükséges, a vízumügyintézés 
egyénileg történik, - egyes esetekben a hajón. Európai Unión belüli utazás esetén 
személyi igazolvánnyal csak saját felelősségre utazhat, melynek szintén 6 hónapig 
érvényesnek kell lennie a visszautazás dátumától!

2. Háziállatok / Dohányzás
Egészségügyi és biztonsági okokból háziállatokat nem lehet felvinni a hajókra.   A 
dohányzás minden kabintípusban szigorúan tilos és csak az arra kijelölt helyeken 
megengedett!

3. Egészségügyi előírások / Várandósság / Gyermekek
Bármilyen krónikusan fennálló egészségügyi problémájáról tájékoztassa irodánk 
munkatársait! Kérjük, hogy folyamatos gyógyszerszedés esetén mindig legyen Önnél 
megfelelő gyógyszermennyiség. A hajóút által érintett országokkal kapcsolatos 
egészségügyi előírásokról érdeklődjön irodánkban. Allergia és különleges 
ételérzékenység esetén tájékoztassa kollégáinkat! Várandósság esetén csak a 
terhesség 24. hetéig engedélyezett az utazás. Újszülöttekkel, csecsemőkkel az 
utazás nem javasolt.

4. Betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás
Az utazás időtartamára kösse meg betegség-, baleset- és poggyászbiztosítását 
irodánkban, hiszen a hajóorvos által igénybe vett vizsgálatok nem tartoznak a 
hajótársaságok ingyenes szolgáltatásai közé és igen költségesek is lehetnek!

5. Részvételi jegy 
Részvételi jegyét kb. egy héttel a hajó indulása előtt kapja meg, melynek a 
beszálláskor kinyomtatva Önnél kell lennie. 

6. Kikötőbe történő eljutás / Parkolás
Kikötőbe jutás egyénileg történik. Több kikötőben térítés ellenében személygépkocsi 
parkolás vagy repülőtéri transzfer előzetes foglalása irodánkon keresztül lehetséges!

7. Check-in / Bőrönd 
A beszállítás a hajó indulása előtt kb. 3-6 órával kezdődik, de legkésőbb 2 órával 
az indulás előtt a fedélzeten kell lenni. Feladott poggyászára kitöltve ragassza rá 
a részvételi jegyben található bőröndcímkéjét. Feladott poggyász személyenként 
25 kg lehet! Személyes dokumentumait, értéktárgyait, gyógyszereit tartsa 
kézipoggyászában! Felhívjuk a figyelmet, hogy a kézipoggyászban semmilyen szúró, 
vágó, folyékony és gyúlékony eszköz nem lehet! Bármilyen étel vagy ital hajóra 
történő felvitele tilos!

8. Nyelvhasználat / Nyelvtudás
A hajókon valamelyik világnyelv (angol, német) ismerete mindenképpen javasolt, 
magyar asszisztencia nincs a hajókon.

9. Költségek a hajón / Fedélzeti kártya 
A beszálláskor pénzletét szükséges készpénzben vagy bankkártyával (kb. 250 EUR 
/ kabin), amely a fedélzeti személyes költségeit fedezi.  Beszálláskor minden utas 
ún. fedélzeti kártyát („boarding card”) kap. Ezzel lehet elhagyni és visszaszállni a 
hajóra, nyitni a kabint, valamint fedélzeti „fizetőeszközül” szolgál, mivel a fedélzeten 
készpénzforgalom nincs (kivéve a kaszinó).

10. Ingyenes és térítésköteles szolgáltatások 
A hajók fedélzetén a legtöbb program és szolgáltatás ingyenes. Ez alól kivételek 
pl: italfogyasztás, fodrász, szépségszalon, szauna, szolárium, masszázs, mosoda, 
vasalás, fotószolgáltatás, postai szolgáltatás, kaszinó, Forma-1 szimulátor, 
4D mozi stb.

11. Próbariadó
Az indulás napján, biztonsági okokból a hajótársaság próbaradót tart, melyen saját 
biztonságuk érdekében kötelező és ellenőrzött a részvétel!

12. Öltözet 
A várható időjáráshoz igazodó és az országok vallásai által megkövetelt kényelmes 
hétköznapi, és elegánsabb ruhadarabokat (kapitányi vacsora és gálavacsora) is 
érdemes vinni. Sok esetben a hajótársaság témavacsorákat szervez utasainak (fehér 
party, olasz est, 70-80-as évek est).

13. Étkezések / Italcsomagok
A hajótársaságok az árban megjelölt ellátást biztosítják. Az étkezések lehetnek 
ültetéses vagy svédasztalos rendszerűek. A részvételi díj hajótársaságonként 
különböző italfogyasztást tartalmaz, melyről érdeklődjön irodánkban. Ajánlott indulás 
előtt all inclusive italcsomagok megvásárlása. 

14. Tájékoztató hírújság
A kabinokba naponta bekészítik az idegen nyelvű „fedélzeti hírújságot”, mely a 
legfontosabb napi információkról ad részletes tájékoztatást.

15. Kirándulások / Városlátogatások
A helyi nevezetességeket egyénileg vagy fakultatív programok keretében is 
meg lehet látogatni. A fakultatív programok részvételi díja a hajón vagy előre 
irodánkban fizetendő és meghatározott nyelveket történik. Az egyénileg szervezett 
városlátogatások alkalmával érdemes magával vinni az aznapra vonatkozó 
hírújságot, valamint mindenképpen legyen Önnél úti okmánya és fedélzeti kártyája, 
melyen megtalálható a hajó telefonszáma is. A hajó a meghirdetett indulási 
időpontban elindul, a hajó lekésése esetén az utasnak egyénileg kell gondoskodni a 
következő kikötőbe való eljutásról!

16. Kaszinó 
A legtöbb hajó fedélzetén az esti órákban kaszinó üzemel. A kaszinót 18 év alatti 
utasok nem látogathatják. A kaszinókban készpénzhasználat van.

17. Mobiltelefon használat / Internet
A mobiltelefonok saját hálózata általában nem használható a nyílt tengeren csak 
a hajó emeltdíjas szatelites rendszere. A szárazföldön a mobiltelefon hívások 
díjáról tájékozódjon mobilszolgáltatójánál. A legtöbb hajón internet hozzáférés 
költségtérítés ellenében biztosított!

18. Végszámla
Az utazás utolsó estéjén a hajótársaság végszámlát készít a fedélzeti 
fogyasztásokról és igénybe vett szolgáltatásokról (kötelező borravaló, bárban, 
étteremben történt italfogyasztás, fakultatív kirándulások, masszázs, ajándékbolti 
vásárlások, minibár stb.) Figyelem: a hajótársaság kb. 15% szolgáltatási díjat 
számol fel bárban, kávézóban és étteremben történt minden fogyasztás után! Egyes 
hajótársaságok különböző jótékonysági alapítványokat támogatnak (UNICEF), 
melyek díját (kb. 1 EUR/fő/út) automatikusan a végszámlához adják.



Jazz Club 
     Sirály!

Steakhouse 
     Közepesen vagy jól átsütve szereti?

Éjszakai szórakozóhely
     Amikor feljönnek a csillagok, kezdődhet a show… 

Lido étterem 
     Csípjen el egy asztalt, lélegzetelállító kilátással. 

Kosárlabda és röplabda pálya
     Egy meccs a szomszéd  kabinban lakókkal?

Club 02
     Buliii!

Kétszintes étterem
     A gasztronómia fellegvára

Promenád bár
     Meghívna valakit egy pohár italra?

Európai kávézó
     Esetleg egy finom capuccino?

Futópálya  
     Itt a maratonra való felkészülését sem kell hanyagolnia! 

Gyerekmedence 
     A kisebbek nagy kedvence

Behúzható üvegtető  
     Eső? Milyen eső? 

Circle C disco 
     Ahol a tiniké a pálya.

Medence és napozóterasz 
     Nap-fürdő

Carnival mozi 
     Mozi a csillagos ég alatt. 

Kaszinó
„A kocka el van vetve.”

 
Internet kávézó
Üdvözölje az otthon maradt barátait!

Egy fantasztikus nap a
fedélzeten

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.



fedélzeten

Vizicsúszda
     A kanyar után hűsítő csobbanás!

Camp Carnival
     Kölyökbirodalom

Minigolf 
     A helyi rekord 9 lyuk 9 ütés. Megdönti?

Spa-részleg 
     Engedje, hogy kényeztessük…

A Híd 
     A kapitány birodalma

Színházterem
     Mi lesz a mai műsor? Revü, komédia?

Disco
     Emlékszik még a kacsatáncra? 

Borbár
     Egy pohár bor a vacsora után?

Fotógaléria  
     „Csíz!” Itt láthatja nyaralása emlékezetes pillanatképeit.

Fodrászat 
     Új frizura a Gála vacsorára? 

Fun shop
     Mindenféle játékunk van raktáron. 

Átrium
     9 emelet, a tetején egy üvegkupolával 

Sportbár 
     Siessünk! A játék már elkezdődött!

Promenád
     Játékra invitáljuk: hány bár és társalgó van a hajón?

Kártyaszoba és könyvtár:
     Royal flush …

Zongorabár
     Hallgassa a zenét és ha kedve tartja énekeljen is! 

Kétszintes étterem
     Ínyencséged minden szinten.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.
39
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BELSŐ KABIN:
A hajótársaságoknál az ablak nélküli belső kabinok foglalhatóak a legked-
vezőbb áron. Alapterület kb. 11-22 m², két különálló ággyal, mely kérésre 
franciaággyá alakítható, fürdőszoba zuhany zóval, törölközővel, interaktív 
tévé, telefon,  minibár (térítés ellenében), széf, szabályozható légkondici-
onáló. 3. és 4. utas azonos kabinban történő elhelyezése esetén a pótágy 
általában falból lenyitható emeletes ágy. Feszültség 110/220V.

BALKONOS KABIN:
Balkonos kabin panorámaajtóval és kis balkonnal (székkel és asztallal). 
Alapterülete kb. 17-42 m², két különálló ággyal, mely kérésre francia-
ággyá alakítható, fürdőszoba zuhanyzóval vagy káddal, törölközővel, 
interaktív tévé, telefon, minibár (térítés ellenében), széf, szabályozható 
légkondicionáló. 3. és 4. utas azonos kabinban történő elhelyezése 
esetén kihúzható fotelágy áll rendelkezésre. Feszültség 110/220V.

LAKOSZTÁLYOK:
Hajótársaságonként a lakosztályok többfélék lehetnek, balkonnal 
(akár saját jakuzzival a teraszon) vagy elhúzható pa no ráma ab lakok-
kal. Leggyakrabban a hajók magasabb eme le tein, hajók elején vagy 
hátsó részében helyezkednek el. Alapterüle tük kb. 21- 60 m². Általában 
kéthelyiséges vagy kétemeletes ka binok, melyek állhatnak egy hálóból 
két különálló ággyal, mely kérésre franciaággyá alakítható, és egy la-
kónappaliból áll kihúzható kanapéval (3. és 4. fő elhelyezése esetén), 
fürdőszoba zuhanyzóval vagy káddal, törölközővel, interaktív tévé, 
telefon, minibár (térítés ellenében), széf, szabályozható légkondicionáló. 
Feszültség 110/220V.

KÜLSŐ / ABLAKOS KABIN:
Téglalap alakú vagy kerek ablakkal, mely nem nyitható! Alapte rü let: 
12–30 m2, két különálló ággyal, mely összetolható, zu  hany  zós fürdőszo-
ba, interaktív tévé, telefon, minibár (térítés ellenében), széf, légkondicio-
náló, 3. és 4. utas esetén a pótágy általában falból lenyitható emeletes 
ágy. Figyelem! Az ablakos kabinok jelentős része korlátozott kilátású a 
mentőcsónakok elhelyezkedése miatt!

CSALÁDI KABINOK:
Egyre több hajótársaság gondol a nagyobb családokra (2 felnőtt + 3 
gyermek), baráti társaságokra, így családi kabinokat/lakosztályokat 
vagy két egymás melletti, egybenyitható kabin foglalását teszik lehetővé 
kedvezményesebb áron újabb hajóin. Általában magasabb kategóriájú 
kabinok, balkonos kabinok, kétemeletes vagy kéthelyiséges lakosztályok 
állnak a nagyobb létszámú, 5 vagy annál több főt számláló családok 
számára.

SPECIÁLIS KABINKATEGÓRIÁK:
Akadálymentesített mozgáskorlátozott kabinok, királyi lakosztályok, 
villakabin stb.

GARANCIÁLIS KABIN:
A foglaláskor a hajótársaság nem ad konkrét kabinszámot,  
a foglalt kabinkategórián belül bármelyik kabint kijelölheti a hajótársa-
ság, esetenként magasabb kategóriát is kaphat az utas. A garanciális 
kabint foglaló utasoknak a hajóút során előfordulhat, hogy kabint kell 
cserélniük! A végleges kabinszámot a részvételi jegyen tünteti fel a 
hajótársaság. 

A képek csak illusztrációk!



• Legkedvezőbb árkategória
• Álomszép, modern hajó
• Minden igényt kielégítő, kényelmes kabinok
• Prémium-büféétterem nyitva a nap 20 órájában
• Káprázatos színházi revüműsorok
• Szórakoztató programok minden korosztálynak
• Fitness center panoráma kilátással
• Ablakos és balkonos kabinok korlátozott kilátással állnak rendelkezésre
• Ültetett vacsora időpontjának igénye jelezhető, de nem garantált

• BELLA élménykategória szolgáltatásai kiegészítve rugalmasabb szolgáltatásokkal
• Magasabb fedélzeten elhelyezkedő, minden igényt kielégítő kabinok
• 24 órás szobaszerviz, felszolgálási díj nélkül
• Kontinentális reggeli a kabinban
• Ültetett vacsora időpontjának választása a szabad helyek függvényében
• Szórakoztató program gyermekeknek

•  BELLA és FANTASTICA élménykategória szolgáltatásai, 
  valamint kényeztető szolgáltatások a testnek és léleknek
•  Elsőbbségi beszállás a hajóba
•  Elegáns kabinok a tökéletes 
  kényelemért (fürdőköntös, papucs)
•  Kötetlen időpontban történő vacsorázási lehetőség az ültetett vacsoránál
•  Korlátlan italfogyasztás a főétkezéseknél all inclusive Easy italcsomaggal 
•  Belépés a felnőttek részére kialakított napozófedélzetre
•  SPA csomag (üdvözlő koktél, választható masszázs, 
  korlátlan belépés a termál részlegre)

•  A YACHT CLUB az elegancia és a luxus tökéletes megtestesítője
•  Elegánsan berendezett lakosztályok a hajó elkülönített, legfelső fedélzetein
•  24 órás komornyikszolgálat
•  24 órás recepiósszolgálat
•  All inclusive fogyasztás a Yacht Club á la carte éttermében
•  Korlátlan italfogyasztás a Yacht Club bárjában és a kabin minibárjából
•  Privát lift MSC Aurea-Spa centerbe
•  Belépés a Yacht Club vendégei részére kialakított „ONE SUN” fedélzetére, ahol 

napozóágyak, medence, pezsgőfürdő és bár is található.
•  Kötetlen időpontban történő vacsorázási lehetőség a kijelölt étteremben

MSC CRUISES 
Kabin „Élmény” kategóriák egyedi besorolása

A hajótársaság további ajánlataiért
keresse irodánkat!i



MSC CRUISES 
Újítás és tradíció olasz módra

Az adriai tengeren  I  MSC Lirica

Útvonal: 
Trieszt / Velence / Dubrovnik /          
Korfu / Kefalonia / Kotor 
(Montenegró) / Split / Trieszt

Részvételi díj:

belső kabin:
ablakos kabin:
balkonos kabin: 

-tól / fő
-tól / fő
-tól / fő

134 900,- Ft
220 900,- Ft 
306 900,- Ft

Indulási időpontok:
05.14. / 05.21. / 05.28. / 06.04. / 06.11. / 
09.24. / 10.01. / 10.08. / 10.15. / 10.22.

Adriai partok mentén
MSC LIRICA
8 nap / 7 éj teljes ellátással

ÚJ
kikötő

KIEMELT
AJÁNLAT

Velence Trieszt

Split
Dubrovnik

Kotor

Korfu

Kefalonia

A részvételi díj tartalmazza: elhelyezést a kiválasztott kabinkategóriában, teljes ellátást korlátozott 
italfogyasztással (reggelinél tea, kávé, gyümölcslé, víz az automatákból, napközben a büféétteremben víz az 
automatából), sport/fitness, kikötői illetéket és a szórakoztató létesítmények használatát.  A részvételi díj nem tartalmazza: a kikötőbe jutás költségét, kikötői parkolást, 
kikötői transzfert, fakultatív kirándulásokat, kötelező borravalót  kb. EUR 10,- / fő / éj, italok árait, személyre szabott szolgáltatásokat, wellness részleg használatát, személyes 
kiadásokat, sztornó biztosítást 1,7 % és BBP biztosítást.  Vízum: magyar állampolgároknak az Európai Unión belül nem szükséges, egyéb desztinációknál, kérjük érdeklődjön 
irodánkban. (Szentpétervár, USA-ESTA, Dominikai Köztársaság stb.)! Útlevél szükséges, visszaérkezéstől 6 hónapos érvényességgel!  Gyerekkedvezmény: lekérésre. Egyágyas-, 
három- és négyágyas kabinok korlátozott számban állnak rendelkezésre! Egyágyas felár 80%-tól.

A Mediterranean Shipping Company a legnagyobb, kizárólag olasz családi tulajdonban 
lévő hajótársaság. Az 1970-ben alapított vállalat - tengeri szállítmányozásban 
szerzett tapasztalatai felhasználásával – 1988-tól kezdve luxus tengerjáró hajókon 
indít körutazásokat a világ tengerein. A cég filozófiája az Újítás és Tradíció, ennek 
jegyében újultak meg az elmúlt években többek között még komfortosabb kabinokkal, 
kibővülő wellness részleggel, gasztronómiai élményt nyújtó éttermekkel és izgalmas 
játszószobákkal a Lirica osztály hajói. Megépültek a formabontó Seaside osztályba 
tartozó karibi térségre tervezett hajói, valamint 2019-ben két óriáshajó is vízre szállt 
egyedülálló szórakoztató és sportlétesítményekkel.  A hajótársaság az elkövetkező 
6 évben minden évben egy újabb hajót tervez vízre bocsátani a legmodernebb 
berendezésekkel és teljesen egyedi külsővel. 

Új hajói fedélzetén egyedülálló kuriózumként a Cirque Du Soleil nemzetközi hírű 
társulata kápráztatja el az utasokat akrobatikus showműsoraival. A hajótársaság 
a nagyobb családoknak is kedvez az új, nagyobb alapterületű 6-8 fős kabinjaival. Az 
MSC hajótársaság nem csak új hajókkal, hanem új útvonalakkal is bővíti palettáját az 
elkövetkezendő években. 

Az MSC Cruises ötvözi a hajózás elegáns tradícióit, az olasz kultúrát, a mediterrán 
konyhát, és a felejthetetlen vendégszeretetet, hogy életre szóló élményt nyújtson utasai 
számára.

Flotta:
A hajótársaság flottája 17 négy- és kiemelt négycsillagos hajóból áll, és 
2020-ban további 2 hajó átadását tervezik.    

Útvonalaik között szerepel: 
Európa tengerei  +  Karibi térség   +  Dél-Amerika  +  Dél-Afrika  +  Kína és 
Japán  +  Egyesült Arab Emirátusok  +  USA és Kanada  +  Transzatlanti 
útvonalak  +  Minikörutak  +  Világkörüli hajóutak

Kérjük, pontos 
árkalkulációért 
keresse kollégáinkat!

i
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Részvételi díj:

belső kabin:
ablakos kabin:
balkonos kabin: 

-tól / fő
-tól / fő
-tól / fő

277 900,- Ft
296 900,- Ft
330 900,- Ft

9 nap / 8 éj teljes ellátással

Indulási időpont:
03.28.

Útvonal: 
Genova / Nápoly / Messina (Szicília) / Valletta (Málta) / tengeren / 
Palma de Mallorca / Barcelona / Marseille / Genova

MSC GRANDIOSA Nyugat-Mediterrán hajóútGenova

Nápoly

Messina

Barcelona

Marseille

Valletta

Palma de
Mallorca

Részvételi díj:

belső kabin:
ablakos kabin:
balkonos kabin: 

-tól / fő
-tól / fő
-tól / fő

1 034 900,- Ft
1 276 900,- Ft
1 586 900,- Ft

21 nap / 20 éj teljes ellátással

Indulási időpont:
08.09.

Útvonal: 
Warnemünde / 2 nap tengeren / Akureyri / Isafjordur / tengeren / 
hajózás a Prins Christian Sund-nál / tengeren / Nuuk / Ilulissat (2 nap) / 
tengeren / Qaqortoq / 2 nap tengeren / Reykjavik / tengeren / Kirkwall / 
tengeren / Koppenhága / Warnemünde 

MSC POESIA Izland és Grönland
Ilulissat

Nuuk

Christian
Sund

Warnemunde

Kirkwall

Reykjavik

AkureyriIsafjordur

Qaqortoq
Copen-
hagen

Részvételi díj:

belső kabin:
ablakos kabin:
balkonos kabin: 

-tól / fő
-tól / fő
-tól / fő

254 900,- Ft
323 900,- Ft
392 900,- Ft

8 nap / 7 éj teljes ellátással

Indulási időpontok:
05.02. / 05.16. / 05.30. / 06.13. / 06.27. / 07.11. / 07.25. /
08.08. / 08.22. 

Útvonal: 
Kiel / Koppenhága / tengeren / Helsinki / Szentpétervár / Tallin / 
tengeren / Kiel

MSC MERAVIGLIA Észak-európai hajóút

Kiel

Koppenhága

Helsinki
Szent- 

pétervár

Tallin

Részvételi díj:

belső kabin:
ablakos kabin:
balkonos kabin: 

-tól / fő
-tól / fő
-tól / fő

284 900,- Ft
323 900,- Ft
399 900,- Ft

12 nap / 11 éj teljes ellátással

Indulási időpont:
03.28.

Útvonal: 
Civitavecchia-Róma / Genova / Barcelona / tengeren / Casablanca 
/ Cadiz / Lisszabon / Vigo / tengeren / Southampton / tengeren / 
Hamburg 

MSC SPLENDIDA Európát átölelő hajóútHamburg

Civitavecchia

London

Lisszabon
Vigo

Cadiz

Casablanca

Barcelona
Genova

ÚJ
hajó

Tengeri utak  - M
SC C

RU
ISES
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Részvételi díj:

belső kabin:  386 900,- Ft -tól / fő

ablakos kabin: 427 900,- Ft -tól / fő

balkonos kabin:  548 900,- Ft -tól / fő

20 nap / 19 éj teljes ellátással

Indulási időpont:
11.16.

Útvonal: 
Genova / Civitavecchia-Róma / tengeren / Valetta (Málta) / tengeren / 
Pireusz (Athén) / Rodosz / Szuezi-csatorna (Egyiptom) 2 nap / Aqaba/
Petra / 4 nap tengeren / Salalah (Egyesült Arab Emirátusok) / 2 nap 
tengeren / Doha (Katar) / Dubai 2 nap

MSC SEAVIEW Grand Voyage hajóútGenova
Civitavecchia

Valetta

Piraesz
Rodosz

Aqaba

Salalah

Dubai
Doha

Részvételi díj:

belső kabin:  180 900,- Ft -tól / fő

ablakos kabin: 221 900,- Ft -tól / fő

balkonos kabin:  265 900,- Ft -tól / fő

8 nap / 7 éj teljes ellátással

Indulási időpontok:
02.01. / 02.15. / 02.29.

Útvonal: 
Dubai / Abu Dhabi / Sir Bani Yas Is. / tengeren / Bahrain / Doha / Dubai 
2 nap

MSC BELLISSIMA Közel-Kelet és az EmirátusokÚJ
hajó

Dubai

Abu DhabiSir Bani Yas Is.
Doha

Bahrain

Részvételi díj:

belső kabin:  203 900,- Ft -tól / fő

ablakos kabin: 227 900,- Ft -tól / fő

balkonos kabin:  261 900,- Ft -tól / fő

8 nap / 7 éj teljes ellátással

Indulási időpontok:
11.06. -tól 12.25-ig Minden héten!

Útvonal: 
Barcelona / Marseille / Genova / Civitavecchia-Róma / Palermo 
(Szicília) / Valletta (Málta) / tengeren / Barcelona

MSC VIRTUOSA Nyugat-mediterrán hajóútÚJ
hajó

Valletta

Palermo

Civitavecchia

Genova
Marseille

Barcelona

Részvételi díj:

belső kabin:  255 900,- Ft -tól / fő

ablakos kabin: 348 900,- Ft -tól / fő

balkonos kabin:  389 900,- Ft -tól / fő

12 nap / 11 éj teljes ellátással

Indulási időpontok:
02.06. / 02.28. / 03.21.

Útvonal: 
Genova / tengeren / Katakolon / Heraklion / Haifa (Izrael) / Limassol 
(Ciprus) / Rodosz / tengeren / Messina (Szicília) / Civitavecchia-Róma 
/ Genova

MSC OPERA Görög szigetek és HaifaGenova

Messina

Heraklion
Haifa

Limassol
Rhodes

Részvételi díj:

belső kabin:  151 900,- Ft -tól / fő

ablakos kabin: 248 900,- Ft -tól / fő

balkonos kabin:  275 900,- Ft -tól / fő

8 nap / 7 éj teljes ellátással

Indulási időpontok:
05.23.-tól 10.31-ig Minden héten!

Útvonal: 
Velence / Bari / Katakolon / Mykonos / Piraeus / Sarande (Albánia) / 
Dubrovnik / Velence

MSC ORCHESTRA Kelet-mediterrán hajóút
Velence

Dubrovnik

Bari Sarande

Piraeus

Mykonos

Katakolon

Részvételi díj:

belső kabin:  261 900,- Ft -tól / fő

ablakos kabin: 313 900,- Ft -tól / fő

balkonos kabin:  382 900,- Ft -tól / fő

10 nap / 9 éj teljes ellátással

Indulási időpontok:
09.28. / 10.07. / 10.16. / 10.25. / 11.03.

Útvonal: 
Genova / tengeren / Malaga / Casablanca (Marokkó) / tengeren / 
Lisszabon / Barcelona / Marseille / Genova

MSC SPLENDIDA Kitekintés az Atlanti-óceánraGenova

Malaga

Casablanca

Lisszabon

Barcelona
Marseille
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A hajótársaság 
további ajánlataiért
keresse irodánkat!

i

Részvételi díj:

belső kabin:  337 900,- Ft -tól / fő

ablakos kabin: 420 900,- Ft -tól / fő

balkonos kabin:  537 900,- Ft -tól / fő

15 nap / 14 éj teljes ellátással

Indulási időpont:
09.08.

Útvonal: 
Southampton / tengeren / Belfast / tengeren / Reykjavik (Izland) 2 nap 
/ 4 nap tengeren / Sydney (Kanada) / Halifax (Kanada) / tengeren / New 
York 2 nap

MSC MERAVIGLIA Transzatlanti hajóút

New York
Halifax

Sydney

Reykjavik

Belfast

Southampton

Részvételi díj:

belső kabin:  344 900,- Ft -tól / fő

ablakos kabin: 430 900,- Ft -tól / fő

balkonos kabin:  534 900,- Ft -tól / fő

10 nap / 9 éj teljes ellátással

Indulási időpont:
10.17.

Útvonal: 
Tokió / Wakayama 2 nap / Hiroshima 2 nap / Matsuyama / tengeren / 
Gangjeong (Dél-Korea) / tengeren / Yokkaichi / Yokohama (Japán )

MSC BELLISSIMA Japán és Dél-Korea

Tokyo

Yoko-
hama

Yokkaichi

Wakayama
Matsuyama

Hiroshima

Gangjeong

Részvételi díj:

belső kabin:  292 900,- Ft -tól / fő

ablakos kabin: 389 900,- Ft -tól / fő

balkonos kabin:  517 900,- Ft -tól / fő

13 nap / 12 éj teljes ellátással

Indulási időpont:
10.22.

Útvonal: 
New York / 3 nap tengeren / Philipsburg (St. Maarten) / Fort de 
France (Martinique) / Saint George (Grenada) / Willemstad (Curacao) / 
Oranjestad (Aruba) / 2 nap tengeren / Ocean Cay MSC Marine Reserve 
/ Miami 

MSC MERAVIGLIA ABC szigetek, New Yorkból
New York

Philipsburg
Fort-de-
France

Saint GeorgeWillemstad
Oranjestad

Miami
Ocean
Cay

Részvételi díj:

belső kabin:  327 900,- Ft -tól / fő

ablakos kabin: 437 900,- Ft -tól / fő

balkonos kabin:  499 900,- Ft -tól / fő

15 nap / 14 éj teljes ellátással

Indulási időpontok:
08.01. / 08.15. / 08.29. / 09.12. / 09.26. / 10.10.

Útvonal: 
Miami / tengeren / Ocho Rios (Jamaica) / George Town (Kajmán-
szigetek) / Cozumel (Mexikó) / tengeren / Ocean Cay MSC Marine 
Reserve / Miami / tengeren / San Juan (Puerto Rico) 2 nap / Charlotte 
Amalie (St. Thomas) / tengeren / Nassau (Bahamák) / Ocean Cay MSC 
Marine Reserve / Miami

MSC SEASIDE Karibi szigetvilág
MiamiOcean Cay

Nassau

George
Town

Cozumel
Ocho Rios San Juan

Charlotte
Amalie

ÚJ
hajó

Tengeri utak  - M
SC C

RU
ISES



CELESTYAL CRUISES 
KALIMERA! - Üdvözöljük a fedélzeten! 
– magával ragadó görög életérzés

Az Égei tenger gyöngyszemei  I  Celestyal Crystal

Útvonal: 
Athén (Pireusz) / tengeren / Alexandria 
(Egyiptom) / Port Said (Egyiptom) / Ashdod 
(Izrael) / Limassol (Ciprus) / Rodosz / 
Kusadasi (Törökország) / Athén (Pireusz)

Részvételi díj:

belső kabin:
ablakos kabin:
lakosztály: 

-tól / fő
-tól / fő
-tól / fő

399 900,- Ft
468 900,- Ft 
572 900,- Ft

Indulási időpontok:
03.07. / 03.14. / 03.21. / 03.28. / 10.31. / 
11.07. / 11.14. / 11.21. / 11.28. / 10.22. /
12.05. / 12.19. / 12.26.

7 éjszaka, 3 kontinens
CELESTYAL CRYSTAL
8 nap / 7 éj all inclusive ellátással

KIEMELT
AJÁNLAT

Athén Kusadasi

Rodosz

Limassol

Ashdod
Alexandria

Port Said

A részvételi díj tartalmazza: elhelyezést a kiválasztott kabinkategóriában, szervízdíjat/
kötelező borravalót és kikötői illetéket, teljes ellátást, all inclusive italfogyasztást, sport/fitness 
és egyes szórakoztató létesítmények használatát, meghatározott kirándulásokat. 

A részvételi díj nem tartalmazza: a kikötőbe jutás költségét, kikötői parkolást, kikötői 
transzfert, egyéb fakultatív kirándulásokat, személyre szabott szolgáltatásokat, wellness 
részleg használatát, személyes kiadásokat, sztornó biztosítást 1,7 % és BBP biztosítást.

Vízum: magyar állampolgároknak az Európai Unión belül nem szükséges! Útlevél szükséges, 
amelynek a visszaérkezés dátumától még legalább 6 hónapig érvényesnek kell lennie! 

Gyermekkedvezmény: lekérésre.

Egy-, három- és négyágyas kabinok korlátozott számban állnak rendelkezésre!

Útvonalaik között szerepel: 
Égei-tenger  +  Görög szigetek   +  Törökország  +  Egyiptom  +  Izrael 

A hajótársaság minden korosztálynak tartogat valami igazán felejthetetlen 
élményt, legyen az kulturális, gasztronómiai, régészeti vagy zenei 
gyöngyszem az Égei-tengeren. 4, 5 és 8 napos útjai akár egy görögországi 
nyaralás részei is lehetnek, ahol eldugottabb szigeteket, látványosságokat is 
felfedezhetnek a Celestyal Cruises utasai. 

Két hajójuk a Crystal és az Olympia fedélzetén otthonos környezetet és 
maradéktalan kiszolgálást nyújtanak. A hajótársaság több neves turisztikai 
díjjal is büszkélkedhet, egyedülálló útvonalai és fedélzeti szolgáltatásai 
miatt.

Újdonság 2020 decemberben az adriai partokat végigjáró hajóútjuk.

Kérjük, pontos 
árkalkulációért 
keresse kollégáinkat!

i
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A hajótársaság 
további ajánlataiért
keresse irodánkat!

i

Részvételi díj:

belső kabin:
ablakos kabin:
balkonos kabin: 

-tól / fő
-tól / fő
-tól / fő

165 900,- Ft
213 900,- Ft
248 900,- Ft

4 nap / 3 éj all inclusive ellátással

Indulási időpontok:
10. 20. és 11. 27. között 
hetente péntekenként

Útvonal: 
Pireusz (Athén) / Mykonos / Kusadasi / Patmos / Heraklion / 
Santorini / Pireus (Athén)

CELESTYAL OLYMPIA
Mykonos

Patmos

Santorini

Athén

Heraklion

Kusadasi Ikonikus Égei-tenger 

Részvételi díj:

belső kabin:
ablakos kabin:
lakosztály: 

-tól / fő
-tól / fő
-tól / fő

196 900,- Ft
237 900,- Ft
296 900,- Ft

6 nap / 5 éj all inclusive ellátással

Indulási időpont:
11.30.

Útvonal: 
Pireusz (Athén) / Katakolon / Korfu / Kotor / Dubrovnik / Velence

CELESTYAL OLYMPIA
Velence

Katalon

Korfu

Dubrovnik
Kotor

Athén

Romantika az Adrián, egyirányú hajóút 

Részvételi díj:

belső kabin:
ablakos kabin:
lakosztály: 

-tól / fő
-tól / fő
-tól / fő

327 900,- Ft
392 900,- Ft
496 900,- Ft

8 nap / 7 éj all inclusive ellátással

Indulási időpontok:
04.04. / 04.11. / 04.18. / 04.25. / 05.02. / 05.09. /
10.10. / 10.17. / 10.24. 

Útvonal: 
Pireusz (Athén) / Isztambul 2 nap / Canakkale / Volos / Heraklion / 
Santorini-Mykonos 2 nap / Pireusz (Athén)

CELESTYAL CRYSTAL

Heraklion

Athén

Canakkale
Isztambul

Mikonosz
Santorini

Volos Az eklektikus Égei-tenger

Részvételi díj:

belső kabin:
ablakos kabin:
balkonos kabin: 

-tól / fő
-tól / fő
-tól / fő

299 900,- Ft
365 900,- Ft
458 900,- Ft

8 nap / 7 éj all inclusive ellátással

Indulási időpontok:
12.05. / 12.12. / 12.19. / 12.26.

Útvonal: 
Velence / tengeren / Korfu / Patras / Kotor / Dubrovnik / 
Split / Velence

CELESTYAL OLYMPIA
Split

Velence

Kotor

Patras

Korfu

Dubrovnik
Romantika az Adrián

Tengeri utak  - CELESTYAL CRUISES



PULLMANTUR 
hajótársaság

A spanyol partok mentén  I  Pullmantur Horizon

Útvonal: 
Lisszabon / tengeren / Casablanca 
/ Tangier / Malaga / Cadiz / 
Lisszabon

Részvételi díj:

belső kabin:
ablakos kabin:
balkonos kabin: 

-tól / fő
-tól / fő
-tól / fő

249 900,- Ft
269 900,- Ft 
455 900,- Ft

Indulási időpontok:
05.02. / 09.14.

Portugália, 
Marokkó és Andalúzia felfedezése
MONARCH
7 nap / 6 éj all inclusive ellátással

KIEMELT
AJÁNLAT

Lisszabon

Cadiz

Tangier

Casablanka

Malaga
A Pullmantur Cruises Spanyolország vezető hajótársasága, habár a 
hajótársaság már a Royal Caribbean amerikai hajózási csoport tagja, a 
Pullmantur mégis önálló egységet képez, amely egész évben izgalmas és 
kedvező árú hajóutakat kínál különleges útvonalakon, a Földközi-tengeren 
elsősorban spanyolországi indulási kikötőkkel. 

Különlegessége, hogy részvételi díjai all inclusive ellátást, tehát korlátlan étel 
és italfogyasztást tartalmaznak, melyek felár ellenében tovább bővíthetők 
prémium kategóriás italokkal. 

Aki a kisebb lélekszámot befogadó, családias hangulatú hajókat, igazi 
spanyol életérzést keresi, nem fog csalódni a hajótársaság nyújtotta 
szolgáltatásokban.

Útvonalaik nagyrészt Európát érintik, de vannak útjaik a Karib-térségben és 
Dubaiban is.

Kérjük, pontos 
árkalkulációért 
keresse kollégáinkat!

i

A részvételi díj tartalmazza: elhelyezést a kiválasztott kabinkategóriában, kikötői illetéket, 
all inclusive ellátást, mely tartalmazza az ásványvíz, kávé, üdítőitalok, helyi sörök, helyi 
borok, röviditalok, koktélok korlátlan fogyasztását a hajóút alatt a bárlap szerint pohárban 
felszolgálva, kötelező borravalót. Sport / fittness és szórakoztató létesítmények használatát.

A részvételi díj nem tartalmazza: a kikötőbe jutás költségét, nemzetközi márkájú prémium 
italok felár ellenében fogyaszthatók a bárlap szerint, fakultatív kirándulásokat, személyre 
szabott szolgáltatásokat, wellness részleg használatát, személyes kiadásokat, sztornó 
biztosítást 1,7% és BBP biztosítást 

Vízum: magyar állampolgároknak az Európai Unión belül nem szükséges, egyéb országok 
útvonalainál kérjük, érdeklődjön irodánkban (Szentpétervár, USA-ESTA, Dominikai Köztársaság 
stb.)! Útlevél szükséges, amelynek a visszaérkezés dátumától, még 6 hónapig érvényesnek 
kell lennie!

Gyermekkedvezmény: lekérésre! 

Egy-, három- és négyágyas kabinok korlátozott számban állnak rendelkezésre!

MAHART TOURS - MINDEN, AMI HAJÓZÁS www.maharttours.hu  Várjuk ajánlatkérését:  (06 1) 48 44 012,   hajo@maharttours.com48



A hajótársaság 
további ajánlataiért
keresse irodánkat!

i

Részvételi díj:

belső kabin:
ablakos kabin: 

-tól / fő
-tól / fő

281 900,- Ft
309 900,- Ft

13 nap / 12 éj all inclusive ellátással

Indulási időpont:
11.20.

Útvonal: 
Barcelona / tengeren / Gibraltár / tengeren / Las Palmas / 2 nap tenge- 
ren / Mindelo (Zöld-foki szigetek) / 4 nap tengeren / Recife (Brazília)

SOVEREIGN
Barcelona

Mindelo

Las Palmas

Gibraltar

Recife

Európából Dél-Amerikába az Atlanti-óceánon 
keresztül

Részvételi díj:

belső kabin:
ablakos kabin:
balkonos kabin: 

-tól / fő
-tól / fő
-tól / fő

271 900,- Ft
289 900,- Ft
391 900,- Ft

8 nap / 7 éj all inclusive ellátással

Indulási időpontok:
02.01. / 02.08. / 02.15. / 02.22. / 02.29. / 03.07.

Útvonal: 
Dubai (2 nap) / Abu Dhabi / tengeren / Muscat / Khor Al Fakkan / 
Khasab / Dubai 

HORIZON

Dubai

Muscat

Khor Al 
Fakkan

Khasab

Abu Dhabi

Dubai és a legendás Arábia

Részvételi díj:

belső kabin:
ablakos kabin:
balkonos kabin: 

-tól / fő
-tól / fő
-tól / fő

219 900,- Ft
253 900,- Ft
409 900,- Ft

8 nap / 7 éj all inclusive ellátással

Indulási időpontok:
05.09. / 06.13. / 07.18.

Útvonal: 
Barcelona / tengeren / Valletta (Málta) / Messina (Szicília) / Salerno / 
Róma-Civitavecchia / tengeren / Barcelona

SOVEREIGN

Messina

Barcelona Civitavecchia
Salerno

Valletta

Málta, Szicília és Dél-Olaszország ízei

Livorno

Civitavecchia

Villefranche

Barcelona

Nápoly

Marseille A Mediterráneum öt csodája

Indulási időpont:
04.07. és 11.07. között hetente szombatonként

Útvonal: 
Barcelona / tengeren / Nápoly / Civitavecchia (Róma) / Livorno-Firenze 
/ Villefranche-Nizza / Provance / Barcelona

SOVEREIGN

-tól / fő
-tól / fő
-tól / fő

229 900,- Ft
253 900,- Ft
389 900,- Ft

Részvételi díj:

belső kabin:
ablakos kabin:
balkonos kabin: 

8 nap / 7 éj all inclusive ellátással

Tengeri utak  - PULLM
AN

TUR



Aki fiatalos és igazán szabadstílusú hajózásra vágyik, annak a Norwegian 
Cruise Line (NCL) 17 hajójának egyikén a helye. Az NCL különböző 
kabinkategóriák, éttermek, és szórakozási lehetőségek rendkívül széles 
választékát kínálja Broadway musicalektől az igazi élő Harlem Jazz zenéig. 

A szórakoztató létesítményekben a felnőttek is szabadjára engedhetik 
gyermeki énjüket, a gyermekeket, pedig felkészült animátorok várják a 
korosztályok szerinti gyermek klubokban.
Az utasok 34 féle kabinkategória közül választhatják ki a nekik megfelelőt, 
az egyszerűbb belső kabinoktól kezdve a penthouse lakosztályokig saját 
inassal.

21 féle étkezési lehetőség áll rendelkezésre: a’la carte étterem, 
büfééttermek, kávézók, bárok, sushi - , steak - , snack - , grill - ,  pizza és 
tapas éttermek várják az utasokat, illetve szobaszerviz a nap 24 órájában. 
Nem elvárás az elegáns öltözet, de ha valaki szeretné ünnepélyesebben 
elfogyasztani vacsoráját, erre is lehetőséget nyújt néhány tematikus 
étterem.

Útvonalaik az egész világot behálózzák: európai hajóutak, transzatlanti 
útvonalak, Karibi-térség , Alaszka, Hawaii, Ausztrália és Új-Zéland, Ázsia, 
Bahamák és Florida, Bermudák, Kanada és New England, Dél-Amerika, 
Panama-csatorna, Mexikói Riviéra.

Kérjük, pontos 
árkalkulációért 
keresse kollégáinkat!

i
A részvételi díj tartalmazza: elhelyezést a kiválasztott kabinkategóriában, teljes ellátást, a 
kikötői illetéket, egyes sport/fitness és szórakoztató létesítmények használatát.

A részvételi díj nem tartalmazza: a kikötőbe jutás költségét, italfogyasztást és szervízdíjat, a 
fakultatív kirándulásokat, személyre szabott szolgáltatásokat és ezek szervízdíjait, wellness 
részleg használatát, személyes kiadásokat, sztornó biztosítást 1,7  % és BBP biztosítást.

Vízum: magyar állampolgároknak az Európai Unión belül nem szükséges, egyéb országokat érintő útvonalaknál kérjük, érdeklődjön irodánkban! 
Útlevél szükséges, amelynek a visszaérkezés dátumától számítva még 6 hónapig érvényesnek kell lennie! 

Gyermekkedvezmény: lekérésre!

Egy-, három- és négyágyas kabinok korlátozott számban állnak rendelkezésre!

NORWEGIAN CRUISE LINE 
fiatalos, szabad stílusú hajózás

A portugál partoknál  I  Norwegian Spirit

Útvonal: 
Miami / tengeren / Roatán / 
Harvest Caye / Costa Maya / 
Cozumel / tengeren / Miami

Részvételi díj:

belső kabin:
ablakos kabin:
balkonos kabin: 

-tól / fő
-tól / fő
-tól / fő

341 900,- Ft
461 900,- Ft 
493 900,- Ft

Indulási időpontok:
12.12. / 12.19. / 12.26.

Nyugat-Karib hajóút
NORWEGIAN ENCORE
7 nap / 6 éj teljes ellátással

KIEMELT
AJÁNLAT

Cozumel

Miami

Costa Maya

Harvest Caye Roatán

ÚJ
hajó



A hajótársaság 
további ajánlataiért
keresse irodánkat!

i

Részvételi díj:

belső kabin:
ablakos kabin:
balkonos kabin: 
Lakosztály:

-tól / fő
-tól / fő
-tól / fő
-tól / fő

530 900,- Ft
693 900,- Ft

1 131 900,- Ft
1 810 900,- Ft

12 nap / 11 éj teljes ellátással

Indulási időpont:
04.19.

Útvonal: 
Civitavecchia-Róma / tengeren / Kotor / Dubrovnik / Korfu / Santorini 
/ Pireusz-Athén / Mykonos / tengeren / Nápoly / Livorno / Cannes / 
Civitavecchia-Róma

NORWEGIAN JADE

Santorini

Mykonos
Korfu

Livorno
Róma

Nápoly
Cannes Kotor

Dubrovnik

Athén

Görög szigetek és Olaszország

Részvételi díj:

belső kabin:
ablakos kabin:
balkonos kabin: 

-tól / fő
-tól / fő
-tól / fő

620 900,- Ft
779 900,- Ft

1 134 900,- Ft

14 nap / 13 éj teljes ellátással

Indulási időpont:
05.31.

Útvonal: 
Southampton-London / Párizs-Le Havre / tengeren / Edinburgh / 
tengeren / Seydisfjordur / Akureyri / Reykjavik (2 nap) / tengeren / 
Glasgow / Belfast / Dublin / tengeren / Southampton-London

NORWEGIAN STAR

Glasgow
Belfast

Paris

Dublin

Edinburgh

Seydisfjordur
Reykjavik

London

Akureyri

Izland, Írország & Norvégia

Részvételi díj:

belső kabin:
ablakos kabin:
balkonos kabin: 

-tól / fő
-tól / fő
-tól / fő

637 900,- Ft
817 900,- Ft

1 186 900,- Ft

14 nap / 13 éj teljes ellátással

Indulási időpont:
06.13.

Útvonal: 
Amszterdam / tengeren / Berlin / tengeren / Tallin / Szentpétervár 
2 nap / Helsinki / Stockholm / Visby / Ronne / Koppenhága / Oslo / 
tengeren / Amszterdam

NORWEGIAN JADE
Stockholm

Helsinki

VisbyOslo
Ronne

Koppen-
hága

Amsterdam
Berlin

Szent-
pétervár

Tallin

Skandinávia és Oroszország

Részvételi díj:

belső kabin:
ablakos kabin:
balkonos kabin: 

-tól / fő
-tól / fő
-tól / fő

299 900,- Ft
451 900,- Ft
755 900,- Ft

7 nap / 6 éj teljes ellátással

Indulási időpontok:
05.18. / 06.01. / 06.15. / 06.29. / 07.13. / 
07.27. / 08.10. / 08.24. / 09.07.

Útvonal: 
Seward / tengeren / Hubbard gleccser / Hoonah / Juneau / Skagway / 
Ketchikan / tengeren / Vancouver, British Columbia

NORWEGIAN JEWEL
Alaszkai partvidékSkagway

Ketchikan

Hubbard Glacier
Seward

Vancouver

Juneau
Hoonah

Tengeri utak  - N
O

RW
EG

IAN
 CRUISE LIN

E



CARNIVAL CRUISE LINE 
Karibi érzés elérhető áron

Karib tengeren  I  Carnival Dream

Útvonal: 
Los Angeles (Long Beach) / tengeren  / 
Cabo San Lucas / Mazatlan / Puerto 
Vallarta / 2 nap tengeren / Los Angeles 
(Long Beach)

Részvételi díj:

belső kabin:
ablakos kabin:
balkonos kabin: 

-tól / fő
-tól / fő
-tól / fő

226 900,- Ft
274 900,- Ft 
327 900,- Ft

Indulási időpontok:
02.01. - 12.26. között hetente 
szombatonként 

Mexikói riviera
CARNIVAL PANORAMA
8 nap / 7 éj teljes ellátással

KIEMELT
AJÁNLAT

Los Angeles

Cabo San Lucas
Mazatlan

Puerto Vallarta

A részvételi díj tartalmazza: elhelyezést a kiválasztott kabinkategóriában, kikötői illetéket, 
teljes ellátást korlátozott italfogyasztással (csak a büféétteremben tea, kávé, víz, jeges tea a 
nap 24 órájában), sport/fitness és szórakoztató létesítmények használatát.

A részvételi díj nem tartalmazza: kötelező borravalót kb. USD 13,- / fő / éj, a kikötőbe jutás 
költségét, fakultatív kirándulásokat, italok árait, személyre szabott szolgáltatásokat, wellness 
részleg használatát, személyes kiadásokat, sztornó biztosítást 5 % és BBP biztosítást. 

Flotta
A Carnival Cruise Line 26 hajóját 8 osztályba sorolja

Útvonalaik között szerepel: 
Karib-tenger  +  Bahamák   +  Bermuda  +  Mexikói Riviéra  + Alaszka 
+ Hawaii + Kanada + Panama-csatorna

A Carnival Cruise Line hajótársaság a világ vezető hajótársaságai közé 
tartozik. Elérhető áron kínál minden igényt kielégítő szolgáltatásokat ifjaknak 
és örökifjaknak. Óriáshajóin felfedezheti a világ legszebb tájait, miközben 
ötcsillagos szállodának megfelelő kényelemben és szolgáltatásokban lehet 
része. Legtöbb hajója Miamiból indul a Karib-térségbe, de induló kikötői 
többek között Port Canaveral, Fort Lauderdale, Galvestone, New Orleans, 
Tampa és New York is. Kínálatában rövidebb és hosszabb időtartamú 
hajózások egyaránt megtalálhatóak.

Éttermei a nemzetközi konyha remekeit vonultatják fel, de a’la carte 
éttermeiben akár homárt vagy steaket is fogyaszthat külön térítés nélkül! 
A hajótársaság fő célja, hogy a hajón töltött napok igazi „vizes” élményt 
nyújtsanak az egész család számára, ebben nyújt segítséget a fedélzeten 
található mini vízipark és csúszdák.

Kérjük, pontos 
árkalkulációért 
keresse kollégáinkat!

Vízum: magyar állampolgároknak az Egyesült Államokba ESTA engedély, Karib-térségben be-, illetve kilépési engedélyek szükségesek, kérjük 
érdeklődjön irodánkban! Útlevél szükséges, minimum 6 hónapos érvényességgel!

Gyermek utas: 21 éves korig csak 25 év feletti hozzátartozóval utazhat! Kedvezményes gyermekár nincs.

Egy-, három- és négyágyas kabinok korlátozott számban állnak rendelkezésre!

i

ÚJ
hajó

MAHART TOURS - MINDEN, AMI HAJÓZÁS www.maharttours.hu  Várjuk ajánlatkérését:  (06 1) 48 44 012,   hajo@maharttours.com



A hajótársaság 
további ajánlataiért
keresse irodánkat!

i

Részvételi díj:

belső kabin:
ablakos kabin:
balkonos kabin: 

-tól / fő
-tól / fő
-tól / fő

271 900,- Ft
323 900,- Ft
358 900,- Ft

8 nap / 7 éj teljes ellátással

Indulási időpontok:
10.31. / 11.14. / 11.28. / 12.12. / 12.26 

Útvonal: 
Port Canaveral / tengeren / Cozumel / Costa Maya (Mexiko)  
/ Roatan / 2 nap tengeren / Port Canaveral

MARDI GRAS

Costa Maya

Cozumel

Isla Roatan

Port Canaveral

Nyugat-karib hajóút 
ÚJ
hajó

Részvételi díj:

belső kabin:
ablakos kabin:
balkonos kabin: 

-tól / fő
-tól / fő
-tól / fő

273 900,- Ft
343 900,- Ft
414 900,- Ft

9 nap / 8 éj teljes ellátással

Indulási időpont:
05.16. / 06.13. / 07.25. / 09.05. / 10.03. / 11.14. / 12.26

Útvonal: 
Miami / tengeren / Aruba / Bonaire / La Romana / Amber 
Cove (Dominikai köztársaság) / tengeren / Miami

CARNIVAL HORIZON
Miami

Aruba Bonaire

Amber Cove

La 
Romana

Dél-karib hajóút

Részvételi díj:

belső kabin:
ablakos kabin:
balkonos kabin: 

-tól / fő
-tól / fő
-tól / fő

190 900,- Ft
222 900,- Ft
251 900,- Ft

7 nap / 6 éj teljes ellátással

Indulási időpontok:
05.17. / 05.31. / 06.14. / 07.12. / 07.26. / 09.06. 

Útvonal: 
Miami / Half Moon Cay / tengeren / Amber Cove (Dominikai 
köztársaság) / Grand Turk / tengeren / Miami

CARNIVAL MAGIC

Amber Cove

Grand
Turk

Half Moon Cay

Miami

Kelet - karib hajóút

Részvételi díj:

belső kabin:
ablakos kabin:
balkonos kabin: 

-tól / fő
-tól / fő
-tól / fő

132 900,- Ft
151 900,- Ft
181 900,- Ft

5 nap / 4 éj teljes ellátással

Indulási időpontok:
03.26. / 04.23. / 11.05. / 12.03. 

Útvonal: 
Fort Lauderdale / tengeren / Half Moon Cay / Nassau /   
Fort Lauderdale

CARNIVAL SUNRISE
Fort Lauderdale

Nassau

Half
Moon 
Cay

Bahamák

Tengeri utak  - CARN
IVAL CRUISE LIN

E



PRINCESS CRUISES 
gazdag útvonalkínálat, 
különleges fedélzeti programok

Már elindult Dél-Amerikából  I  Island Princess

Útvonal: 
Sanghaj / tengeren / Busan / 
Kagoshima / tengeren / Hualien / 
Kaohsiung / tengeren / Hong Kong 
/ tengeren / Nha Trang / Ho Chi 
Minh City / tengeren / Bangkok / 
Ko Samui / tengeren / Singapore

Részvételi díj:

belső kabin:
ablakos kabin:
balkonos kabin: 

-tól / fő
-tól / fő
-tól / fő

562 900,- Ft
604 900,- Ft 
784 900,- Ft

Indulási időpont:
05.02.

Ázsiai hajóút 
Sanghajból Szingapúrba
SAPPHIRE PRINCESS
17 nap / 16 éj teljes ellátással

KIEMELT
AJÁNLAT

Busan

Sanghaj
Kagoshima

Singapore

Hualien
Kaohsiung

Hong Kong

Nha Trang
Ho Chi MinhKoh Samui

Bangkok

ÚJ
hajó

FLOTTA
A Princess Cruises hajótársaság flottája 18 hajóból áll és a következő két 
évben két újabb hajót terveznek átadni. 

Útvonalai között szerepelnek: Alaszka   +  Ázsia   +  Ausztrália és Új-
Zéland   +  Európa   +  Kanada és New England   +  Karibi-térség   +  
Mexikói Riviéra   +  Panama-csatorna   +  Polinézia   +  Hawaii   +  Dél-
Amerika   +  Világkörüli hajóút

A Princess Cruises hajótársaság 1965-ben indította útjára első hajóját 
Mexikóból. Az elmúlt fél évszázad alatt a világ egyik legnagyobb 
hajótársaságává fejlődött és utaztatja mesébe illő tájakra a hajózni 
vágyókat. Útvonalai között találhatunk rövidebb és kombinálható 
hosszabb útvonalakat is. A hajótársaság évente több mint 1 millió utast 
üdvözöl hajóin, többek között olyan hírességek is megfordultak már a 
fedélzeten, mint Lady Diana, Audrey Hepburn és Kate Middleton. 1977-
ben a Pacific Princess hajón játszódott a világszerte ismert filmsorozat, 
a Love Boat – Szerelemhajó, mely emberek millióival ismertette meg az 
akkor újdonságnak számító luxus tengeri körutazásokat. A Princess hajók 
a Távol-Kelet pagodáitól az antarktiszi pingvinkolóniákig mindenhová 
eljutnak, köszönhetően a hajótársaság rendkívül gazdag, egész Földet 
behálózó útvonalkínálatának. „Anytime dining”, azaz étkezés bármikor 
– szól a Princess jelszava, utasai minden nap ott és akkor étkezhetnek, 
ahol és amikor csak szeretnének. A Princess hajók az aktív pihenést 
kedvelők igazi paradicsoma, hisz rengeteg sportolási lehetőséget 
nyújtanak a zumba óráktól az asztaliteniszig. A filmrajongó utasoknak 
is különleges moziélményben lehet részük, hiszen a Princess számos 
hajóján a medence mellett, a csillagok alatt nézhetik a vetítést. A Princess 
hajótársaság egyedülálló, osztályon felüli szolgáltatásaival felejthetetlen 
élményt nyújt a felnőtt korosztálynak. 

Kérjük, pontos 
árkalkulációért 
keresse kollégáinkat!

i
A részvételi díj tartalmazza: elhelyezést a kiválasztott kabinkategóriában, kikötői illetéket, teljes ellátást korlátozott italfogyasztással (reggelinél tea, 
kávé, gyümölcslé, víz), sport/fitness és szórakoztató létesítmények használatát. A részvételi díj nem tartalmazza: a kikötőbe jutás költségét, kikötői 
parkolást, kikötői transzfert, fakultatív kirándulásokat, kötelező borravalót, kb. USD 13,- / fő / éj, italok árait, személyre szabott szolgáltatásokat, wellness 
részleg használatát, személyes kiadásokat, sztornó biztosítást 5% és BBP biztosítást. Vízum: magyar állampolgároknak az Európai Unión belül nem 
szükséges, egyéb desztinációknál, kérjük érdeklődjön irodánkban! Útlevél szükséges, visszaérkezéstől 6 hónapos érvényességgel! 
Gyermek utas: 21 éves korig csak 25 év feletti hozzátartozóval utazhat! Egy-, három- és négyágyas kabinok korlátozott számban állnak rendelkezésre!



A hajótársaság 
további ajánlataiért
keresse irodánkat!

i

Részvételi díj:

belső kabin:
ablakos kabin:
balkonos kabin: 

-tól / fő
-tól / fő
-tól / fő

1 010 900,- Ft
1 061 900,- Ft
1 324 900,- Ft

16 nap / 15 éj teljes ellátással

Indulási időpont:
12.03.

Útvonal: 
Santiago de Chile (San Antonio) / tengeren / Puerto Montt / tengeren 
/ Amalia Glacier / Punta Arenas / Ushuaia / Cape Horn / Port Stanley 
(Falkland-szigetek) / tengeren / Puerto Madryn / Teljes Napfogyatkozás 
megtekintése / Montevideo / Buenos Aires

CORAL PRINCESS

Cape Horn

Falkland
Islands

Ushuaia

Santiago de Chile

Puerto Montt
Puerto Madryn

Amalia Glacier

Buenos Aires

Punta Arenas

Dél-Amerika és Horn-fok hajóút

Részvételi díj:

belső kabin:
ablakos kabin:
balkonos kabin: 

-tól / fő
-tól / fő
-tól / fő

612 900,- Ft
643 900,- Ft
829 900,- Ft

15 nap / 14 éj teljes ellátással

Indulási időpont:
11.29.

Útvonal: 
Melbourne / tengeren / Sydney / 2 nap tengeren / Airlie Beach / 
Yorkeys Knob / Port Douglas / Willis Island / tengeren / Brisbane / 
tengeren / Newcastle / tengeren / Melbourne

SAPPHIRE  PRINCESS

Brisbane

Newcastle
Sydney

Willis IslandPort Douglas

Airlie Beach

Melbourne

Yourkeys Knob

Ausztráliai hajóút

ÚJ
hajó

Részvételi díj:

belső kabin:
ablakos kabin:
balkonos kabin: 

-tól / fő
-tól / fő
-tól / fő

372 900,- Ft
396 900,- Ft
617 900,- Ft

10 nap / 9 éj teljes ellátással

Indulási időpont:
03.15.

Útvonal: 
Tokió-Yokohama / tengeren / Miyazaki / Hakata / Busan / Sasebo / 
Kagoshima / Beppu / tengeren / Tokió-Yokohama

DIAMOND PRINCESS 

Sasebo

Busan
Hakata

Kagoshima Miyazaki

Beppu

Tokyo

Ázsiai hajóút Yokohamából

Részvételi díj:

belső kabin:
ablakos kabin:
balkonos kabin: 

-tól / fő
-tól / fő
-tól / fő

279 900,- Ft
302 900,- Ft
440 900,- Ft

8 nap / 7 éj teljes ellátással

Indulási időpontok:
05.09. / 05.16. / 05.23. / 06.06. / 06.13. / 06.20. / 06.27. / 07.04. /
07.11. / 07.18. / 07.25. / 08.01. / 08.08. / 08.22. / 08.29. / 09.05. / 09.12. / 09.19.

Útvonal: 
Seattle / tengeren / Juneau / Skagway / Glacier Bay Nemzeti Park / 
Ketchikan / Victoria / Seattle

RUBY PRINCESS  
Alaszkai hajóút

Skagway

Ketchikan

Seattle

Victoria

Juneau

Tengeri utak  - PRIN
C

ESS C
RU

ISES



HOLLAND AMERICA LINE 
Tökéletes szolgáltatások, életre szóló élmény 
– a kiválóság garantált – Signature of Excellence

Útvonal: 
Sydney / 2 nap tengeren / Townsville  
/ Cairns / Cooktown / Nagy-Korallzátony  
/ Ribbon Reef / Nagy-Korallzátony /  
2 nap tengeren / Darwin / 2 nap tengeren 
/ Benoa (Denpasar, Bali) / 2 nap tengeren 
/ Broome / tengeren / Exmouth / 
Geraldton / Fremantle (Perth) 2 nap / 
Bunbury / Albany / 2 nap tengeren / 
Penneshaw-Kangaroo Island / Adelaide 
/ Port Lincoln / tengeren / Melbourne / 
Burnie, Tasmania  / tengeren / Sydney

Részvételi díj:

belső kabin:
ablakos kabin:
balkonos kabin: 

-tól / fő
-tól / fő
-tól / fő

1 899 900,- Ft
2 029 900,- Ft
2 839 900,- Ft

Indulási időpont: 11.19.

 
Ausztrália – kerülő hajóút
MS MAASDAM
33 nap / 32 éj teljes ellátással

KIEMELT
AJÁNLAT

CooktownDarwin
Cairns

Burnie

Townsville

Sydney

Benoa

Broome

Adelaide
Melbourne

Port Lincoln

Penneshaw

Fremantle
Bunbury

Albany

Exmouth

Geraldton

FLOTTA
14 hajóból álló elegáns flotta

Útvonalai között szerepelnek: 7 kontinenst behálózó útvonalak   +  
népszerű és kevésbé ismert, izgalmas úticélok  + Grand Voyage és 
világkörüli hajóutak

A hajótársaság évente 500 programot kínál, melyek során érintik mind 
a hét kontinenst. Hajóútjaikon meglátogatnak népszerű úticélokat 
és kevésbé ismert, de annál több érdekességet ígérő kikötőket is. 
Kínálatukban szerepel hosszabb lélegzetű Grand Voyage és Világkörüli 
hajóutak is.

A Holland America Line hajótársaság 140 éve jelentős szerepet tölt 
be a nemzetközi hajózás területén. Kínálatukat jellemzi a könnyed 
elegancia, a tágas, kényelmes, közepes méretű tengerjáró hajók, a 
díjnyertes szolgáltatások, az 5 csillagos étkezések, az élményekben 
gazdag programok és a vonzó útvonalak világszerte. Egyedi fedélzeti 
programokat is kínálnak: többek között látványkonyha - kulináris 
művészetek bemutatója, digitális előadások a hajóutak állomásairól és 
parti kirándulásokról. 

A Holland America Line környezettudatosság terén is az élen jár: alapvető 
fontosságú hajóinak működtetése során az utasok, a személyzet, a hajók 
és a környezet védelme. A társadalmi felelősségvállalás jegyében a hajóról 
kikerülő, de újrahasznosítható ruhákat és használati tárgyakat rászoruló 
embereknek adományozzák, ezzel segítve egy-egy környezeti katasztrófa 
áldozatait, árvaházakat, valamint gyűjtéseket is szerveznek.

Kérjük, pontos 
árkalkulációért 
keresse kollégáinkat!

i
A részvételi díj tartalmazza: elhelyezést a kiválasztott kabinkategóriában, kikötői illetéket, teljes 
ellátást korlátozott italfogyasztással (reggelinél tea, kávé, gyümölcslé, víz automatából, ebédnél 
és vacsoránál büféétteremben víz, tea, jegestea, kávé mind automatából), sport/fitness és szórakoztató létesítmények használatát. 
A részvételi díj nem tartalmazza: a kikötőbe jutás költségét, fakultatív kirándulásokat, kötelező borravalót kb. 12 USD/fő/éj, italok árait, személyre 
szabott szolgáltatásokat, wellness részleg használatát, személyes kiadásokat, sztornóbiztosítást 5 % és BBP biztosítást  Vízum: magyar állam- 
polgároknak az Európai Unión belül nem szükséges, egyéb desztinációknál kérjük érdeklődjön irodánkban. Útlevél szükséges, visszaérkezéstől  
6 hónapos érvényességgel! Gyerekkedvezmény: 21 évesnél fiatalabb utas csak 21. életévét betöltött útitárssal utazhat! 6 hónapnál fiatalabb újszülöttet 
a hajótársaság nem fogad! Kedvezményes gyermekár nincs! Egyágyas- ,három- és négyágyas kabinok korlátozott számban állnak rendelkezésre!  
Egyágyas felár 80%-tól!



A hajótársaság 
további ajánlataiért
keresse irodánkat!

i

Részvételi díj:

belső kabin:
ablakos kabin:
balkonos kabin: 

-tól / fő
-tól / fő
-tól / fő

599 900,- Ft
719 900,- Ft
769 900,- Ft

18 nap / 17 éj vagy 
19 nap / 18 éj teljes ellátással

Indulási időpontok:
2020 09.03.* / 10.17. / 11.03.*   
2021 01.16. / 02.02.*   
(* 19 nap / 18 éj)

Útvonal: 
San Diego / 5 nap tengeren / Kona / Honolulu 2 nap / Lahaina / Hilo / 
Kilauea vulkán / 3 nap tengeren / Ensada (Mexikó) / San Diego

MS KONINGSDAM / MS WESTERDAM

Hilo
Kona

Ensada

Honolulu

San Diego

Lahaina

Hawaii szigetvilág hajóút

Részvételi díj:

belső kabin:
ablakos kabin:
balkonos kabin: 

-tól / fő
-tól / fő
-tól / fő

729 900,- Ft
799 900,- Ft
965 900,- Ft

14 nap / 13 éj teljes ellátással

Indulási időpont: 12.21.

Útvonal: 
Fort Lauderdale / tengeren / Grand Turk (Turks and Caicos) / San Juan 
(Puerto Rico) / Philipsburg (St Maarten) / tengeren / Castries (St.Lucia) / 
Saint Georges (Grenada) / tengeren / Kralendijk (Bonaire) / Willemstad 
(Curacao) / Oranjestad (Aruba) / 2 nap tengeren / Half Moon Cay / Fort 
Lauderdale

MS AMSTERDAM

Philipsburg

Castries

      Saint
George’s

San Juan

Grand Turk
Half Moon Cay

Oranjestrad Kralendijk

Willemstad

Fort Lauderdale

Dél-karib felfedező hajóút

Részvételi díj:

belső kabin:
ablakos kabin:
balkonos kabin: 

-tól / fő
-tól / fő
-tól / fő

589 900,- Ft
679 900,- Ft
869 900,- Ft

15 nap / 14 éj teljes ellátással

Indulási időpontok: 2020: 11.09., 2021: 01.04. (14 nap / 13 éj, Hong Kongban 1 éj)

Útvonal: 
Hong Kong 2 nap / tengeren / Manila (Fülöp-szigetek) / Boracay (Fülöp-
szigetek) / Puerto Princesa (Fülöp-szigetek) / tengeren / Kota Kinabalu 
(Malajzia) / tengeren / Phu My (Vietnam) / tengeren / Laem Chabang 
(Thaiföld) 2 nap / tengeren / Szingapúr

MS NOORDAM 

Kota
Kinabalu

Bangkok

Ho Chi Minh

Singapore

Boracay
     Puerto
Princessa

Hong Kong

Manila

Fülöp-szigetek, Malajzia és Thaiföld

Részvételi díj:

belső kabin:
ablakos kabin:
balkonos kabin: 

-tól / fő
-tól / fő
-tól / fő

539 900,- Ft
629 900,- Ft
989 900,- Ft

14 nap / 13 éj teljes ellátással

Indulási időpontok:
05.04. / 05.18. / 06.15. / 06.29. / 07.27. / 09.07. 

Útvonal: 
Vancouver (Kanada) / tengeren / Ketchikan / tengeren / Skagway / Icy 
Strait Point / Inian-szigetek / tengeren / tengeren / Anchorage / Homer 
/ Valdez / Hubbard gleccser / Juneau / Misty fjordok / tengeren / 
Vancouver

MS MAASDAM  
Nagy alaszkai-felfedező körút

Valdez

Homer

Anchorage

Ketchikan

Vancouver

Misty Fiords

Haines
Hubbard Glacier

Juneau

Icy Strait Point

Tengeri utak  - H
O
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SALVADOR DE BAHIA

GENOA
CIVITAVECCHIA

MARSEILLE
BARCELONA

LISBON
FUNCHAL

MINDELO

RIO DE JANEIRO

SALALAH

SUEZ CANAL 
TRANSIT

AQABA

SINGAPORE
PORT KLANG

MUMBAI
COLOMBO

BENOA

ALOTAU
CAIRNS

SYDNEY

HOBART

AUCKLAND

WELLINGTON
NAPIER

TAURANGA

RAROTONGA

AITUTAKI
PAPEETE

BOUNTY BAY PASSAGE
HANGA ROA

VALPARAISO

PUERTO MONTT

CALLAO

ARICA

PUNTA ARENAS USHUAIA

PUERTO MADRYN
BUENOS AIRES

MONTEVIDEO

MILFORD SOUND
(cruising Fiordland Park)

Pacific Ocean

Atlantic Ocean

Indian Ocean

PORT VILA

DARWIN

LOMBOK
LIFOU ISLAND

MARE
SALVADOR DE BAHIA

GENOA
CIVITAVECCHIA

MARSEILLE
BARCELONA

LISBON
FUNCHAL

MINDELO

RIO DE JANEIRO

SALALAH

SUEZ CANAL 
TRANSIT

AQABA

SINGAPORE
PORT KLANG

MUMBAI
COLOMBO

BENOA

ALOTAU
CAIRNS

SYDNEY

HOBART

AUCKLAND

WELLINGTON
NAPIER

TAURANGA

RAROTONGA

AITUTAKI
PAPEETE

BOUNTY BAY PASSAGE
HANGA ROA

VALPARAISO

PUERTO MONTT

CALLAO

ARICA

PUNTA ARENAS USHUAIA

PUERTO MADRYN
BUENOS AIRES

MONTEVIDEO

MILFORD SOUND
(cruising Fiordland Park)

Pacific Ocean

Atlantic Ocean

Indian Ocean

PORT VILA

DARWIN

LOMBOK
LIFOU ISLAND

MARE

Részvételi díj:

belső kabin:

ablakos kabin:

erkélyes kabin: 

-tól / fő

-tól / fő

-tól / fő

13 470,- EUR

15 070,- EUR

19 450,- EUR

117 nap / 116 éj teljes ellátással

Indulási kikötő, indulás és visszaérkezés időpontja:

Civitavecchia (Róma)   2022.01.04. - 04.30.

Genova    2022.01.05. - 05.01.

Marseilles   2022.01.06. - 05.02.

Barcelona   2022.01.07. - 05.03.

MSC POESIA
117 NAP ALATT A FÖLD KÖRÜL 2022-BEN

- a hajótársaság által választott 15 fakultatív kirándulás

- Főétkezések (ebéd és vacsora) alatti italcsomag a büfé- és főéttermek-   

   ben (bor, sör, üdítő és ásványvíz pohárban felszolgálva

- 30% kedvezmény a mosatás árából
AJÁNDÉK

A részvételi díj tartalmazza: kikötői illetéket, elhelyezést a kiválasztott kabinkategóriában, teljes ellátást korlátozott italfogyasztással (reggelinél tea, 
kávé, gyümölcslé, víz automatából, napközben büféétteremben víz automatából), sport/fitness és szórakoztató létesítmények használatát

A részvételi díj nem tartalmazza: a kikötőbe jutás költségét, kikötői parkolást, kikötői transzfert, fakultatív kirándulásokat, kötelező borravalót 
kb. 10 EUR/fő/éj, italok árait, személyre szabott szolgáltatásokat, wellness részleg használatát, személyes kiadásokat, betegség-, baleset- és 
poggyászbiztosítást 500,-Ft-tól/fő/nap.

Vízum: magyar állampolgároknak az Európai Unión belül nem szükséges, egyéb desztinációknál, kérjük érdeklődjön irodánkban! Útlevél szükséges, 
visszaérkezéstől 6 hónapos érvényességgel! 

A föld körül
117 nap alatt

2022-ben is!



SALVADOR DE BAHIA

GENOA
CIVITAVECCHIA

MARSEILLE
BARCELONA

LISBON
FUNCHAL

MINDELO

RIO DE JANEIRO

SALALAH

SUEZ CANAL 
TRANSIT

AQABA

SINGAPORE
PORT KLANG

MUMBAI
COLOMBO

BENOA

ALOTAU
CAIRNS

SYDNEY

HOBART

AUCKLAND

WELLINGTON
NAPIER

TAURANGA

RAROTONGA

AITUTAKI
PAPEETE

BOUNTY BAY PASSAGE
HANGA ROA

VALPARAISO

PUERTO MONTT

CALLAO

ARICA

PUNTA ARENAS USHUAIA

PUERTO MADRYN
BUENOS AIRES

MONTEVIDEO

MILFORD SOUND
(cruising Fiordland Park)

Pacific Ocean

Atlantic Ocean

Indian Ocean

PORT VILA

DARWIN

LOMBOK
LIFOU ISLAND

MARE

Vagy írja be a böngészőjébe 
ezt a rövidített linket:

maharttours.hu/mscvk

FOTÓZZA LE TELEFONJÁVAL!

FOGLALJON GYORSAN
KÉNYELMESEN ÉS

EGYSZERŰEN
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A föld körül



Részvételi díj:

belső kabin:

ablakos kabin:

erkélyes kabin: 

-tól / fő

-tól / fő

-tól / fő

17 599,- EUR

18 099,- EUR

30 999,- EUR

125 nap / 124 éj teljes ellátással

Indulás és visszaérkezés időpontja:
2020.12.22. - 2021.04.26.

MS AMERA
65 kikötő – 25 ország – 28 sziget – 5 kontinens

VILÁGKÖRÜLI HAJÓÚT 125 NAP ALATT 2021-BEN

Az ár tartalmazza: a hajóút árát kétágyas kabinban, a választott kabinkategóriában, kikötői illetéket, teljes ellátást, pohárban felszolgált ásványvizet, ház 
borát és gyümölcsleveket a főétkezések alatt, korai/késő reggelit, délutáni teát és süteményeket, éjféli büfét és snack-et, illetve 10:00-24:00 hamburger, 
hot-dog és pizza a bárokban vagy a kabinban felszolgálva (felszolgálási díj külön fizetendő), üdvözlőkoktél, kapitányi vacsora, különféle csoportos 
órákat: táncórák, nyelvoktatás, kreatív tanfolyamok, asztronómia, bingó, esti zenés műsorok, téma-esték, fedélzeti szolgáltatások használata (fitness 
terem, szauna, gőzfürdő, medence, jacuzzi stb), sportolási lehetőségek: aerobic, jóga, relaxáció, fedélzeti fitness eszközök használata, fürdőköntös és 
gyümölcskosár a kabinban, Phoenix Reisen hátizsák, német nyelvű asszisztencia

Az ár nem tartalmazza: kikötőbe jutás és hazautazás költsége, fakultatív kirándulások, személyes kiadások, vízumköltség, borravaló: nincs kötelezően 
fizetendő borravaló, de az európai normák szerint illendő adni, Baleset-, Betegség-, Poggyászbiztosítást

MAHART TOURS - MINDEN, AMI HAJÓZÁS www.maharttours.hu  Várjuk ajánlatkérését:  (06 1) 48 44 012,   hajo@maharttours.com



Vagy írja be a böngészőjébe 
ezt a rövidített linket:

maharttours.hu/phvk

FOTÓZZA LE TELEFONJÁVAL!

FOGLALJON GYORSAN
KÉNYELMESEN ÉS EGYSZERŰEN



5 124,- EUR -tól / fő

Részvételi díj:
Csomagár belső kabinban:

Indulási időpont:
2020. július 22 - augusztus 05.

Útvonal:
Vancouver (Kanada) / Inside Passage (hajózás) / Ketchikan (Alaszka) 
/ Icy Strait Point (Alaszka) / Juneau (Alaszka) / Skagway (Alaszka) / 
Hubbard-gleccser (hajózás) / Seward (Alaszka)

Szárazföldi program: 
Denali (Alaszka) 2 éj - Fairbanks (Alaszka) 2 éj

VARÁZSLATOS ALASZKA

Utazás:
repülővel

Hajó:
Radiance of the Seas

Csoportos hajóút magyar idegenvezetővel, ajándék 
vancouveri városnézéssel

A részvételi díj tartalmazza: repülőjegyeket a teljes útvonalra, transzferek, hajóút előtt 2 éjszaka szállás reggelivel Vancou-
verben, kikötői illetéket, repülőtéri illetékeket, szervízdíjat, 7 éjszaka szállást a hajón a választott kabinkategóriában, 4 éjsza-
ka szállást ellátás nélkül a szárazföldi programok alatt, a hajón teljes ellátást alapitalokkal (jeges víz, amerikai kávé, gépi 
üdítő), medencék, napozóágyak és fitnesz-terem használatát, színházi előadások és fedélzeti programok megtekintését, 
magyar idegenvezetőt az út teljes időtartamára.

A részvételi díj nem tartalmazza: személyes fogyasztást – internet, italok, parti és a szárazföldi fakultatív kirándulásokat, 
útlemondási biztosítást 1,3 % (alapárra és repülőtéri illetékre), az ETA és ESTA elektronikus beutazási engedély, betegség-, 
baleset-és poggyászbiztosítást.

1 500,- EUR -tól / fő

Részvételi díj:
Csomagár belső kabinban:

Indulási időpont:
2020. július 18-25.

Útvonal:
Stockholm (Svédország) / Visby (Svédország) / Helsinki (Finnország) / 
Szentpétervár (Oroszország) / Szentpétervár (Oroszország) / Tallinn 
(Észtország) / Stockholm (Svédország)

A BALTIKUM GYÖNGYSZEMEI

Utazás:
repülővel

Hajó:
Costa Magica

Csoportos hajóút magyar idegenvezetővel, ajándék 
stockholmi városnézéssel

A csomagár az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: magyar nyelvű idegenvezető 
kíséret az út teljes időtartama alatt, retúr repülőjegyet Budapestről, szükséges busz- 
transzferek repülőtér/kikötő között, kikötői illetéket, elhelyezés a kiválasztott kabinkategóriában, a 
hajón teljes ellátás és korlátozott italfogyasztás (reggelihez fogyasztható italok: 
gyümölcslevek, kávé, tea, tej, víz), a hajón található szórakoztató- és sportlétesítmények 
használata, ajándék félnapos városnézést.

A csomagár az alábbi szolgáltatásokat nem tartalmazza: az italfogyasztás egy része (minden alkoholtartalmú ital és 
bizonyos üdítőitalok), a személyes kiadások (pl. telefon, minibár, stb.), a kötelező borravaló a hajóút végén (felnőtteknek 
10 euró/fő/éj, gyermekeknek 4-14 év között 5 euró/fő/éj, 4 év alatt nincs), a fakultatív kirándulások díja (minden kikötési 
ponton magyar nyelvű kirándulást szervezünk, min. 10 fő jelentkezése esetén), az útlemondási biztosítás, mely a részvételi 
díj és a repülőtéri illeték értékének 1,5 %-a, betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás (ennek megkötését feltétlenül 
javasoljuk).

csoportos
ajánlatok

Tengeri

Partner irodák által szervezett utazások.

FOGLALJON GYORSAN
KÉNYELMESEN ÉS EGYSZERŰEN



Vagy írja be a böngészőjébe 
ezt a rövidített linket:

maharttours.hu/tengercs

FOTÓZZA LE TELEFONJÁVAL!

FOGLALJON GYORSAN
KÉNYELMESEN ÉS EGYSZERŰEN

2 380,- EUR -tól / fő

Részvételi díj:
Csomagár belső kabinban:

Indulási időpont:
2020. június 18. - július 2.

Útvonal:
Ijmuiden-Amszterdam (Hollandia) / tengeren / Lerwick, Shetland-
szigetek (Skócia) / tengeren / Seydisfjördur (Izland) / Akureyri (Izland) / 
Akureyri (Izland) / Grundafjord (Izland) / Reykjavik (Izland) / tengeren / 
Kirkwall (Skócia) / tengeren / Bremerhaven (Németország) / Ijmuiden-
Amszterdam (Hollandia)

IZLAND ÉS SKÓCIA

Utazás:
repülővel Budapestről

Hajó:
Costa Fortuna

Csoportos hajóút magyar idegenvezetővel, ajándék félnapos 
amszterdami városnézéssel

1 640,- EUR -tól / fő

Részvételi díj:
Csomagár belső kabinban:

Indulási időpont:
2020. június 9-18.

Útvonal:
Ijmuiden-Amszterdam (Hollandia) / tengeren / Alesund (Norvégia) / 
Flam (Norvégia) / Andalsnes (Norvégia) / Olden (Norvégia) / Haugesund 
(Norvégia) / tengeren / Bremerhaven (Németország) / Ijmuiden-
Amszterdam (Hollandia) 

A NORVÉG FJORDOK CSODÁLATOS VILÁGA

Utazás:
repülővel Budapestről

Hajó:
Costa Fortuna

Csoportos hajóút magyar idegenvezetővel, ajándék félnapos 
amszterdami városnézéssel

1 800,- EUR -tól / fő

Részvételi díj:
Csomagár balkonos kabinban:

Indulási időpont:
2020. május 29. - június 7.

Útvonal:
Bari (Olaszország) / Matera (Olaszország) / Alberobello (Olaszország) (1 
éj szállás 3*) / Bari / tengeren / Szantorini (Görögország) / Míkonosz 
(Görögország) / Míkonosz (Görögország) / Pireusz-Athén (Görögország) / 
Argostoli-Kefalónia (Görögország) / Bari (Olaszország) (1 éj szállás 3*) / Bari 
(Olaszország)

KÁPRÁZATOS DÉL - OLASZORSZÁG ÉS GÖRÖGORSZÁG

Utazás:
repülővel Budapestről

Hajó:
Costa Mediterranea

Csoportos hajóút magyar idegenvezetővel, Materával, 
Alberobellóval és ajándék városnézéssel Bariban

1 470,- EUR -tól / fő

Részvételi díj:
Csomagár belső kabinban:

Indulási időpont:
2020. május 18-30.

Útvonal:
Barcelona (Spanyolország) / tengeren / Cadiz (Spanyolország) / Lisszabon 
(Portugália) / Vigo (Spanyolország) / tengeren / La Havre (Franciaország) / 
Harwich (Egyesült Királyság) / Ijmuiden-Amszterdam (Hollandia) / 2 nap 
tengeren / Stockholm (Svédország)

COSTÁVAL A C BETŰN

Utazás:
repülővel Budapestről

Hajó:
Costa Magica

Barcelonától Stockholmig az Atlanti-óceán partvidékén csoportos 
hajóút magyar idegenvezetővel, ajándék Barcelona városnézéssel

1 980,- EUR -tól / fő

Részvételi díj:
Csomagár belső kabinban:

Indulási időpont:
2020. augusztus 30 - szeptember 13.

Útvonal:
Ijmuiden-Amszterdam (Hollandia) / tengeren / Cork (Írország) /
Dublin (Írország) / Liverpool (Anglia) / Belfast (Észak-Írország) /
Greenock / tengeren / New Haven-Edinburgh (Skócia) / Newcastle 
upon Tyne (Anglia) / Harwich (Anglia) / Harwich (Anglia) / tengeren / 
Bremerhaven (Németország) - Ijmuiden/Amszterdam (Hollandia)

BRIT-SZIGETEK

Utazás:
repülővel Budapestről

Hajó:
Costa Fortuna

Csoportos hajóút ajándék amszterdami városnézéssel

Tengeri utak  - C
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21 990,- Ft

16 990,- Ft

/ fő

/ fő

Részvételi díj:
Felnőtt jegyár:

Gyermek jegyár 2-14 éves korig:

Indulási időpontok:
07.24. / 08.23.

Indulás a Vigadó tér 5-ről 09.00, visszaérkezés 18.30

Program:
• Kisvonatozás Esztergomban
• Ebéd a Csülök Csárdában
• Rövid látogatás a Bazilikában
• Vezetett séta a Bélai Kastélyban

Esztergomi Bazilika és Bélai kastély

24 990,- Ft

19 990,- Ft

/ fő

/ fő

Részvételi díj:
Felnőtt jegyár:

Gyermek jegyár 2-14 éves korig:

Indulási időpontok:
06.28.

Indulás a Vigadó tér 5-ről 09:30, visszaérkezés: 19:00

Program:
- Buszos kirándulás Kesztölcre
- 3 fogásos ebéd Kesztölcön
- Borkóstoló a Szivek pincénél
- Ismerkedés a gyógynövényekkel – séta a Pálos gyógynövény-    
  kertben

Esztergomi gyógynövényes, borkóstolós kirándulás

15 990,- Ft

10 990,- Ft

/ fő

/ fő

Részvételi díj:
Felnőtt jegyár:

Gyermek jegyár 2-14 éves korig:

Indulási időpontok:
05.10. / 05.24. / 06.14. / 08.09. /
08.30. / 09.13.

Indulás a Vigadó tér 5-ről: 09:30, visszaérkezés: 19:00

Program:
- kisvonatozás Párkányban és Esztergomban
- ebéd a Csülök Csárdában
- a Bazilika megtekintése idegenvezetővel

Esztergomi Bazilika-látogatás 

24 990,- Ft

19 990,- Ft

/ fő

/ fő

Részvételi díj:
Felnőtt jegyár:

Gyermek jegyár 2-14 éves korig:

Indulási időpontok:
06.27. / 08.08.

Indulás a Vigadó tér 5/A-ról: 08:30, visszaérkezés: 19:30

Program:
- Monostori erőd és Duna bástya megtekintése tárlatvezetéssel
- 3 fogásos ebéd az erőd éttermében
- kisvonatozás Komáromban
- a Csillag erőd megtekintése
- pusztaprogram lovasbemutatóval

Komáromi erődlátogatás

29 990,- Ft

24 990,- Ft

/ fő

/ fő

Részvételi díj:
Felnőtt jegyár:

Gyermek jegyár 2-14 éves korig:

Indulási időpontok:
06.13. / 07.25.

Indulás a Vigadó tér 5/A-ról: 08:00, visszaérkezés: 19:00

Program:
- városnéző séta Kalocsán: Szentháromság tér, Tájház, Porcelán     
  Manufaktúra
- buszos kirándulás Hajósra
- 3 fogásos ebéd és borkóstoló
- Paprikavilág Múzeum - Bátya

Kalocsa – Hajós program

15 990,- Ft

9 490,- Ft

/ fő

/ fő

Részvételi díj:
Felnőtt jegyár:

Gyermek jegyár 2-14 éves korig:

Indulási időpontok:
05.09. / 05.23. / 05.30. / 07.26. / 
08.29. / 09.12.

Indulás a Vigadó tér 5/A-ról: 09:00, visszaérkezés: 17:00

Program:
- lovaskocsikázás
- kemencés lángos és fehérbor
- tanyamúzeum, őshonos magyar állatfajokkal, népi iparművészeti   
  bemutatóval
- 3 fogásos magyaros ebéd 
- pusztaprogram lovasbemutatóval

Solt – Révbérpusztai program

szárnyashajós programok
Belföldi



119 990,- Ft

99 990,- Ft

/ fő

/ fő

Részvételi díj:
Felnőtt jegyár:

Gyermek ár 2-12 éves korig:

Indulási időpontok:
07.03-04-05.

Indulás a Nemzetközi Hajóállomás 3-as kikötőből: 08:00, visszaérkezés: 20:00

- Kisbuszos és gyalogos városnézés Pozsonyban idegenvezetéssel
- Szállás Pozsonyban és Bécsben  4*-os szállodában, reggelivel
- 3 fogásos ebéd az 1. és a 2. napon
- buszos kirándulás Dévénybe
- Bécsi buszos városnézés vezetéssel
- Séta a Schönbrunni kastély kertjében

Pozsony - Bécs kombinált 3 napos program

Egyágyas felár: 20.000,- Ft

68 990,- Ft

63 990,- Ft

/ fő

/ fő

Részvételi díj:
Felnőtt jegyár:

Gyermek ár 2-12 éves korig:

Indulási időpontok:
06.06-07.

Indulás a Nemzetközi Hajóállomás 3-as kikötőből: 07:30, visszaérkezés: 20:00

Program:
- Bécsi városnézés gyalogosan helyi idegenvezetővel
- Bécsi közlekedési jegy 24 órás
- Szállás 4*-os szállodában reggelivel
- A Práter meglátogatása egyénileg

Bécs - Práter 2 napos program

Egyágyas felár: 13.000,- Ft

68 990,- Ft

63 990,- Ft

/ fő

/ fő

Részvételi díj:
Felnőtt jegyár:

Gyermek ár 2-12 éves korig:

Indulási időpontok:
07.18-19. / 08.01-02.

Indulás a Nemzetközi Hajóállomás 3-as kikötőből: 07:30, visszaérkezés: 20:00

Program:
- Bécsi városnézés busszal és idegenvezetéssel
- Szállás 4*-os szállodában reggelivel
- Séta a Schönbrunni kastély kertjében
- A kastély meglátogatása egyénileg

Bécs - Schönbrunn 2 napos program

Egyágyas felár: 13.000,- Ft

64 990,- Ft

59 990,- Ft

/ fő

/ fő

Részvételi díj:
Felnőtt jegyár:

Gyermek ár 2-12 éves korig:

Indulási időpontok:
06.20-21. / 09.05-06.

Indulás a Nemzetközi Hajóállomás 3-as kikötőből: 08:00, visszaérkezés: 20:00

Program:
- Kisbuszos és gyalogos városnézés Pozsonyban idegenvezetéssel
- Szállás 4*-os Duna-parti szállodában, reggelivel
- 3 fogásos ebéd az első napon
- buszos kirándulás Dévénybe

Pozsony - Dévény 2 napos program

Egyágyas felár: 10.000,- Ft

Információ a programokról: hajo@maharttours.com, tel.: +36-1-486-36-10
Jegyértékesítés nemzetközi programokra: Nemzetközi Hajóállomás – Mahart Tours utazási iroda

Jegyértékesítés belföldi programokra: Vigadó téri és Nemzetközi Hajóállomás
Online jegyvásárlás: www.szemelyhajozas.hu

szárnyashajós programok
Nemzetközi



ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a M A H A R T – PassNave Személyhajózási Korlátolt Felelősségű 
Társaság által utazási szolgáltatások és utazási csomagok vonatkozásában kötött szerződésekre Hatályos: 
2018. július 1. napjától. I. Általános adatok, elérhetőségek M A H A R T – PassNave Személyhajózási Korlátolt 
Felelősségű Társaság Székhely: 1056 BUDAPEST, Belgrád rakpart, Nemzetközi Hajóállomás Cégjegyzékszám: 
01-09-268781 Adószám: 10894332-2-41 Bankszámlaszám: HU79 1840 0010 0346 4001 1010 0019 Engedély 
szám: R-0942/1994/1999 Vagyoni biztosíték: 2020.12.31.-ig KT-KE-234-20191014 Telefonszám:+36 1 4863610, 
+36 1 4844017 E-mail: tours@maharttours.com, info@maharttours.com Weboldal: http://maharttours.com (a 
továbbiakban: Társaság) Panaszügyintézés: Mahart TOURS-Mahart PassNave Kft. Cím: 1056 BUDAPEST, 
Belgrád rakpart, Nemzetközi Hajóállomás Telefonszám: +36 1 4863610, +36 1 4844017, +36 30 3387031, +36 30 
9216096 E-mail cím: tours@maharttours.com, info@maharttours.com Az általános szerződési feltételek 
elérhetősége: Az ÁSZF megtalálható a Társaság weboldalán, a Nemzetközi Hajóállomáson és az értékesítési 
irodákban. II. Az ÁSZF hatálya 1. Jelen ÁSZF tárgyi hatálya a Társaság önálló jogi személyiséggel nem rendelkező 
irodája, a Mahart Tours és a Társaság, mint utazásszervező által szervezett utazásokra, a Társaság által utazási 
szolgáltatások és utazási csomagok vonatkozásában megkötött szerződésekre terjed ki. 2. Jelen ÁSZF személyi 
hatálya az utazókra, a Társaságra és egyéb vállalkozókra terjed ki. 3. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott 
kérdésekben az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 
472/2017. (XII. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.), valamint az utazási szerződésben foglaltak az irányadók. A fogyasztó és 
a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet) 6. §, 7. §, 8/A. §, 15. § (1)-(2) bekezdése szerinti fogyasztóvédelmi 
rendelkezéseket az utazási csomagra vonatkozó szerződés esetén is alkalmazni kell. 4. A jelen ÁSZF a Társaság 
minden egyes utazási szerződésének elválaszthatatlan részét képezi. Amennyiben az utazási szerződés és az 
ÁSZF rendelkezései között eltérés van, a Felek az utazási szerződésben foglaltakat tekintik irányadónak. A Felek 
közötti teljes megállapodást az utazási szerződés, a programtájékoztató és a jelen ÁSZF tartalmazza.  5. 
Amennyiben a Társaság nem utazásszervezőként, hanem más utazásszervező megbízásából 
utazásközvetítőként jár el, akkor az adott utazási szerződésre nem a jelen ÁSZF, hanem az adott utazásszervező 
utazási feltételei alkalmazandók, amelyről a Társaság az utazási szerződés megkötése előtt kifejezetten 
tájékoztatja az utazót és amelyet az utazó az adott szerződés elfogadásával kifejezetten elfogad, tudomásul vesz.  
III. Az ÁSZF-ben használt alapfogalmak III.1. A jelen ÁSZF-ben használt fogalmakat a Korm. rendelet 
rendelkezéseire figyelemmel kell értelmezni és alkalmazni. 1. elháríthatatlan és rendkívüli körülmény: a 
szerződéskötés időpontjában előre nem látható és a szerződő fél által nem befolyásolható olyan helyzet, 
amelynek következményeit valamennyi észszerű intézkedés megtétele esetén sem lehetett volna elhárítani (a 
továbbiakban: vis maior). A vis maior esetei különösen a következők: - folyamzár, - más vízi jármű balesete, - 
ütközés más vízijárművel annak hibájából, - hatósági intézkedés, - határzár, - bomba- vagy lőszermentesítés, - 
szélsőséges időjárás, - sztrájk, - alacsony vízállás, - veszélyes uszadék, - kikötőzár, - karantén, járvány, - más utas 
közrehatásból történő akadály, - bűncselekmény, - terrortámadás, - hajózási személyzet rosszulléte, - utas hirtelen 
megbetegedése, - katonai műveletek, hadgyakorlat, - háború, hadicselekmények, - aknaveszély, - híd- vagy 
vízépítési munkák,- csatorna vagy kiemelő berendezés vagy zsilip hibája, - vízszivárgás a hajótestbe külső 
körülmények miatt, - tűz, - más elháríthatatlan külső ok. 2. hazaszállítás: az utazó visszaszállítása az indulási 
helyre vagy a szerződő felek megállapodása szerinti más helyre; 3. tartós adathordozó: olyan eszköz, amely az 
utazó vagy a vállalkozó számára lehetővé teszi a személyesen neki címzett adatoknak a jövőben is hozzáférhető 
módon az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és 
tartalommal történő megjelenítését; 4. utazási csomag: legalább két különböző típusú utazási szolgáltatás 
együttes igénybevétele ugyanazon utazás vagy üdülés részeként, ha a) az érintett utazási szolgáltatásokat egy 
adott vállalkozó állítja össze, ideértve azt az esetet is, amikor ez az utazó kérésére vagy választásával 
összhangban történik, valamennyi szolgáltatásra kiterjedő egyetlen szerződés megkötését megelőzően, vagy b) 
függetlenül attól, hogy az egyes utazási szolgáltatókkal önálló szerződések jönnek-e létre ba) az érintett utazási 
szolgáltatásokra vonatkozóan a szerződések megkötésére egyetlen értékesítési helyen kerül sor, és a 
szolgáltatások kiválasztása még azelőtt megtörténik, hogy szerződés jön létre az utazóval, bb) az érintett utazási 
szolgáltatásokat összesített vagy egy összegben meghatározott díj fejében kínálják vagy nyújtják, illetve ilyen 
díjat számolnak fel értük, bc) az érintett utazási szolgáltatásokat „csomag” vagy más hasonló néven hirdetik vagy 
nyújtják, bd) az érintett utazási szolgáltatásokat olyan szerződés megkötését követően állítják össze, amely 
alapján a vállalkozó különböző típusú utazási szolgáltatások közötti választásra biztosít jogot az utazónak, vagy 
be) az érintett utazási szolgáltatásokra vonatkozóan különböző vállalkozókkal jön létre a szerződés egymáshoz 
kapcsolódó online foglalási folyamatok keretében, amelyek során az a vállalkozó, akivel vagy amellyel az utazó 
először köt szerződést, továbbítja az utazó nevét, fizetési adatait és e-mail címét egy vagy több másik 
vállalkozónak, és köztük az első utazási szolgáltatás foglalásának visszaigazolását követően legkésőbb 24 órán 
belül szerződés jön létre; 5. utazási csomag megkezdése: az utazási csomagban foglalt bármely utazási 
szolgáltatás nyújtásának a megkezdése; 6. utazási csomagra vonatkozó szerződés: az utazási csomag egészére 
vonatkozó szerződés, vagy ha az utazási csomag nyújtására több önálló szerződés alapján kerül sor, valamennyi 
olyan szerződés, amely az utazási csomagban foglalt utazási szolgáltatások nyújtására irányul; 7. utazási 
szolgáltatás:  a)a személyszállítás, b)nem lakáscélú szállásnyújtás, amely nem képezi lényeges elemét valamely 
személyszállítási szolgáltatásnak, c)személygépkocsinak, a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) 
KPM-BM együttes rendelet szerinti gépkocsinak vagy motorkerékpárnak a kölcsönzése,  d)bármely olyan egyéb 
turisztikai szolgáltatás, amely nem képezi lényeges elemét az a)-c) pont szerinti valamely utazási 
szolgáltatásoknak, így különösen kulturális eseményen való részvétel biztosítása, kiállításon, vásáron, koncerten 
való részvétel biztosítása, sportesemény látogatásának biztosítása, sportfelszerelés szabadidős célú 
kölcsönzése, síbérlet biztosítása, kirándulásokon való részvétel biztosítása, élményparkokba való belépés 
biztosítása, idegenvezető szolgáltatás nyújtása; 8. utazásközvetítés: olyan üzletszerű gazdasági tevékenység, 
amelynek keretében az utazásközvetítő az utazásszervezői tevékenységet végző megbízása alapján az utazó 
részére utazási szolgáltatást kínál, valamint az utazásszervező nevében szerződést köt;  9. utazásszervezés: az 
utazó részére nyújtott, olyan kereskedelmi tevékenység, amelynek során az utazásszervezői tevékenységet végző 
közvetlenül vagy másik kereskedő közreműködésével üzletszerű gazdasági tevékenység keretében, 
személyszállítási, szállás- és egyéb turisztikai szolgáltatásokat (így különösen étkezés, idegenvezetés, 
szórakoztató, illetve kulturális program) állít össze, és értékesít, vagy kínál értékesítésre, valamint az utazási 
szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre 
vonatkozó szerződésekről szóló kormányrendelet szerint adatokat továbbít más kereskedőnek; 10. utazó: az 
utazásszervezői, -közvetítői, valamint az utazási szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő kereskedelmi 
tevékenység vonatkozásában minden olyan személy, akinek szándékában áll utazási szolgáltatásra, vagy azok 
összeállítására vonatkozó szerződés megkötése, vagy ilyen szerződés alapján utazásra jogosult; 11. vállalkozó: 
bármely természetes vagy jogi személy, aki vagy amely utazási szerződések vonatkozásában szakmája, önálló 
foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében - akár utazásszervezőként, utazásközvetítőként, utazási 
szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő kereskedőként, akár utazási szolgáltatást nyújtó személyként - jár 
el, ideértve azt az esetet is, ha a vállalkozó a nevében vagy javára eljáró bármely más személy közreműködésével 
végzi a tevékenységét; 12. Utevr.: az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. 
rendelet. IV. Általános rendelkezések Az ÁSZF jelen fejezetének rendelkezéseit az utazási szolgáltatásra és az 
utazási csomagra vonatkozó szerződésekre (a továbbiakban együttesen: utazási szerződés) közösen kell 
alkalmazni.  1. Az utazási szerződés a szerződő felek aláírásával jön létre. Online megrendelés esetén a 
szerződés a megrendelés írásbeli visszaigazolásával jön létre. A Társaságnak a szerződés megkötésekor vagy 
azt követően haladéktalanul tartós adathordozón az utazó rendelkezésére kell bocsátania a szerződés egy 
példányát vagy az arról szóló visszaigazolást. Ha az utazási szerződés megkötésére a felek együttes fizikai 
jelenlétében kerül sor, az utazó jogosult a szerződés nyomtatott példányára. 2. A Társaságnak az Európai Utazási 
Biztosító Zrt-vel (Cégjegyzékszám: 01-10-043228, cím: 1132 BUDAPEST, Váci út 36-38.) kötött vagyonbiztosítási 
szerződése az Utevr. 8. §-ában meghatározottak szerinti vagyoni biztosítéknak minősül és pénzügyi fedezetet 
nyújt az utazók által befizetett előleg, illetve részvételi díj visszafizetésére, illetőleg a szükséghelyzetbe került 
utazók jogszabály által előírt hazaszállítására. Ha a Társaság nem tesz eleget az előleg, illetve részvételi díj 
visszafizetésére vonatkozó kötelezettségének, a BUDAPEST Főváros Kormányhivatala intézkedik a biztosító felé 
a vagyoni biztosíték igénybevétele felől. Az utazó a Társaság kötelezettségeinek elmulasztásából eredő igényeit 
közvetlenül a biztosítóval szemben érvényesítheti. 3. A Társaság az Európai Utazási Biztosító Zrt-vel 
útlemondásra és útmegszakításra (a továbbiakban: „útlemondási biztosítás”) vonatkozó csoportos biztosítást 
kötött, melyhez az utazó az utazás megrendelésével egyidejűleg, az utazási szerződés aláírásával, illetőleg annak 
elfogadásával csatlakozhat. Az útlemondási biztosításra vonatkozó szerződési feltételek és az ügyféltájékoztató 
megtekinthetők a Társaság weboldalán, illetve az értékesítő utazási irodákban. 4. Betegség, baleset és 
poggyászkár (BBP) esetére utasbiztosítás köthető a Társaságnál, vagy bármely biztosítónál. 5.  Az útlemondás, 
valamint a betegség, baleset és poggyászkár (BBP) esetére vonatkozó biztosítások árát a részvételi díj nem 
tartalmazza. 6. Az utazó a poggyászának őrzéséről, felügyeletéről az utazás során maga köteles gondoskodni. Az 
utazási eszközön vagy a szállodában elveszett tárgyakért a Társaság nem vállal felelősséget. A hajóút során a 
hajótársaság által okozott poggyászkárért a hajótársaság felel, erről a hajóút során jegyzőkönyv felvétele 
szükséges és elengedhetetlen. Kárigény felmerülésekor az utazó közvetlenül jár el a biztosítótársasággal 
szemben. 7.  A meghirdetett utazásokra a Társaság weboldalán, e-mail címén vagy személyesen történő 
megrendeléssel lehet jelentkezni. Az előleg, illetve a részvételi díj megfizetése az utazási szerződés és jelen ÁSZF 
rendelkezéseinek elfogadását jelenti. 8. Az utazás időtartamát, az egyes résszolgáltatások meghatározását, 
minőségét, a teljesítés módját, valamint a részvételi díj tervezett összegét a Társaság által a weboldalán közzétett 
programtájékoztató (programfüzet) tartalmazza, amely árak tájékoztató jellegűek. A program változtatásának – a 
vonatkozó rendeletben szabályozott – jogát a Társaság fenntartja, a közzétett adatokban történt változásokról – 
amennyiben azokról a Társaság az utazás megkezdése előtt értesül – az utazót az utazás megkezdése előtt 
tájékoztatja. Az indulás pontos helyét és idejét, a csoport indulásához szükséges minimum létszámot, a helyi 
képviselő vagy utaskísérő nevét (amennyiben van ilyen), ahol az utazó az észrevételeit írásban megteheti, a 
programtájékoztató illetőleg az utazási szerződés tartalmazza. 9. Az utazó az utazási szerződés elfogadásával 
egyidejűleg előleget fizet, amelynek mértéke a részvételi díj és az utazáshoz kapcsolódó – a IV.13. pont szerinti 

– járulékos költségek 40%-a. Az utazási szerződésben ennél nagyobb mértékű előleg fizetése csak abban az 
esetben köthető ki, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ró a 
Társaságra. A teljes részvételi díj megfizetése az utazás megkezdése előtt 30 nappal, külön értesítés nélkül 
esedékes. Az utazási szerződésben ennél korábbi fizetési határidő csak abban az esetben köthető ki, ha a külföldi 
közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ró a Társaságra.  A fizetés banki átutalással 
vagy bankszámlára történő befizetéssel, előre egyeztetett időpontban készpénzfizetéssel, vagy egyéb a felek által 
a szerződés megkötését megelőzően egyeztett és elfogadott fizetési módon történhet. A fizetési 
kötelezettségének esedékességéről az utazó külön felhívást nem kap, amennyiben az utazó a szerződéskötéskor 
ismertetett fizetési feltételeket nem tartja be, akkor a fizetési határidő lejárta után a Társaság a szerződést az 
utazó által, az utazót a IV.16. pont szerint terhelő bánatpénz fizetési kötelezettséggel, felbontottnak tekinti.  10. Ha 
az utazási szerződés megkötésére az utazást megelőző 30 napon belül kerül sor, az utazó a részvételi díj 100%-át 
köteles a szerződés megkötésekor megfizetni. A részvételi díj és a IV.13. pont szerinti egyéb díjak teljes összegét 
az utazási szerződés tartalmazza. 11. A részvételi díj a Társaság meghirdetett programjában szereplő 
szolgáltatások árait, a Társaság eljárási díját, illetőleg szervezési költségeit, valamint az általános forgalmi adót 
tartalmazza. 12. A részvételi díj nem tartalmazza a járulékos költségeket, amely magában foglalja a kikötői illeték, 
horgonyzási díj, egyéb felszámított adóterhek, a transzferár, az útlemondási biztosítás, valamint a baleset-, 
betegség- és poggyászbiztosítás díját. Ezeknek a járulékos költségeknek a díját a Társaság az utazási 
szerződésben tünteti fel. A részvételi díj nem tartalmazza továbbá a fakultatív programok, belépők stb. díját, 
amelyekre vonatkozóan az utazó külön tájékoztatást kap. 13. A Társaság fenntartja a jogot, hogy a részvételi díjat 
egyoldalúan megemelje az alábbi esetekben: a) a személyszállítás, az üzemanyag vagy egyéb energiaforrás 
költségei változása esetén, b) a utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos, a teljesítésben 
közvetlenül részt nem vevő harmadik felek által kivetett adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen 
üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, kikötői illeték) változásai, vagy c) az utazási szerződést érintő devizaárfolyamok 
változása miatt.  A díj emeléséről a Társaság köteles legkésőbb húsz nappal az utazási szolgáltatás megkezdése 
előtt a díjemelés indoklásával, illetve a számítások feltüntetésével értesíteni az utazót. 15. Az utazó 
haladéktalanul, de legkésőbb az utazási szolgáltatás megkezdését megelőző hét napon belül köteles tájékoztatni 

a Társaságot arról, ha az utazási szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit az utazási szolgáltatásra 
vonatkozó szerződésben meghatározott valamennyi feltételnek megfelelő személy részére kívánja 
engedményezni. Az engedményezésből eredő többletköltségekért az engedményező és az engedményes 
egyetemlegesen felel. Utazó tudomásul veszi, hogy a névmódosítás hajótársaságonként eltérő lehet, ezt az adott 
hajótársaság utazási feltételei tartalmazzák. Költsége minimum 50 EUR/fő.  16.  Az utazó az utazás megkezdését 
megelőzően az utazási szerződéstől írásban tett nyilatkozattal bármikor elállhat. Az írásbeli nyilatkozat a 
Társasághoz történő beérkezését követő első munkanapon hatályosul. Ha az utazó a saját érdekkörében 
felmerült okból áll el, köteles a Társaságnak a részvételi díj – amely díjhoz hozzászámítandó az utazással 
kapcsolatosan felmerülő egyéb járulékos költségek (IV.13. pont) mértéke is – százalékában kifejezett bánatpénzt 
fizetni az alábbiak szerint:  Az utazás megkezdését megelőző 60-36. nap közötti elállás: 10%; 35-16. nap közötti 
elállás: 50%; 15-8. nap közötti elállás: 75% 7 napon belüli elállás, illetőleg a lemondás nem közlése esetén: 100%. 
Amennyiben a külföldi közreműködő ennél magasabb százalékos bánatpénzt/lemondási díjat számít fel, abban 
az esetben a magasabb százalékú bánatpénz/lemondási díj kerül a Társaság által az utazó felé érvényesítésre. A 
magasabb bánatpénz/lemondási díj az utazási szerződésben kerül ismertetésre.  Csoportos utak esetében az 
egyedi feltételekben vagy ajánlatban meghatározott lemondási feltételek és bánatpénz irányadók. Az utazó a 
bánatpénzt a Társaság írásbeli felhívása alapján, a felhívásban meghatározott összegben és határidőn belül 
köteles megfizetni. A Társaság jogosult az őt megillető fenti összeget az utazó által bármilyen jogcímen neki 
megfizetett pénzösszegből levonni és megtartani. Amennyiben az utazó által megfizetett összeg nagyobb, mint 
a Társaságot megillető bánatpénz mértéke, úgy a különbözetet a Társaság köteles haladéktalanul az utazó 
részére visszafizetni. 17. Ha a Társaság az utazási szerződés lényeges feltételét az utazás megkezdése előtt rajta 
kívül álló okból kívánja jelentősen módosítani, így különösen, ha a díjemelés mértéke a nyolc százalékot 
meghaladja vagy valamely utazási szolgáltatás lényeges elemét megváltoztatja, vagy nem tudja teljesíteni az 
utazási szerződésben vállalt különleges igényeket, köteles erről az utazót haladéktalanul tájékoztatni. Az utazó 
jogosult a Társaság által részére megküldött tájékoztatóban meghatározott határidőn belül a) a javasolt 
változtatást elfogadni, amely alapján a felek módosítják az utazási szerződést, vagy b) bánatpénz megfizetése 
nélkül az utazási szerződést felmondani. Ha az utazó a tájékoztatóban meghatározott határidőn belül nem ad 
semmilyen választ a Társaság részére, abban az esetben a határidő lejártát követő napon az utazási szerződés 
megszűnik. A Társaság az utazó felmondása esetére másik szolgáltatás nyújtására tehet ajánlatot, amely során 
azonos vagy magasabb minőségű szolgáltatást, illetőleg csomagot kell felajánlani az utazó részére. Magasabb 
értékű szolgáltatás nyújtása esetén a Társaság a különbözetet nem háríthatja az utazóra. Ha az utazási 
szerződést az utazó a jelen rendelkezés b) alpontjában foglaltak szerint felmondja és nem fogad el másik utazási 
szolgáltatást vagy csomagot, a Társaság haladéktalanul, de legkésőbb a szerződés felmondásától számított 
tizennégy napon belül visszafizeti az utazónak az általa vagy a nevében befizetett teljes részvételi díjat. 18. Ha a 
Társaság nem az utazó érdekkörében felmerült okból mondja fel a szerződést, ideértve azt az esetet is, ha az úti 
cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely - az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés 
megkötését követően - a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján az „utazásra nem 
javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre kerül, a) az utazó az eredetivel 
azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, vagy b) ha a Társaság az a) pont szerinti 
helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes vagy az utazó a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, 
a Társaság köteles a teljes befizetett díj azonnali visszafizetésére. 19. Az utazó tudomásul veszi, hogy a 
hajótársaságok fenntartják a jogot a kabincserére a foglalt kabinkategórián belül, vagy magasabb 
kabinkategóriára előzetes tájékoztatás nélkül. A hajótársaság az útvonal-változtatás jogát fenntartja, illetve a 
hajóutak útvonalai, indulási és érkezési időpontjait a programtájékoztató foglaltakhoz képest módosulhatnak. Az 
út megkezdése előtt történt változásokról – amennyiben azok a Társaság tudomására jutnak – az utazót a 
Társaság tájékoztatja. Az útvonalban esetlegesen bekövetkezett változásokról az utazók legkésőbb a hajó 
fedélzetén kapnak tájékoztatást. 20. Az utazó az utazási szerződésben meghatározott szolgáltatás hibás 
teljesítése esetén köteles haladéktalanul, de legkésőbb a kifogásra okot adó körülmény felmerülésétől számított 
48 órán belül a kifogását az utaskísérővel vagy helyi képviselővel, annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval 
közölni. Az utazó felelős a közlés késedelméből eredő kárért. Az utaskísérő vagy helyi képviselő köteles 
gondoskodni a kifogás helyszíni szolgáltatónak történő bejelentéséről. Az utaskísérő vagy helyi képviselő az 
utazó bejelentését, illetőleg annak a helyszíni szolgáltatóval való közlésének tényét köteles jegyzőkönyvbe 
foglalni, és ennek egyik példányát az utazónak átadni és a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni. 
Utaskísérő vagy helyi képviselő hiányában – ha a helyi szolgáltató a kifogást nem orvosolta – az utazó a 
Társaságot köteles tájékoztatni. A hibásan, hiányosan teljesített szolgáltatást lehetőség szerint elsősorban egy 
közös megegyezéssel megállapított azonos vagy magasabb értékű szolgáltatással kell helyettesíteni.  21. A 
Társaság köteles az utazóval együttműködni és részére segítséget nyújtani, ha nehéz helyzetbe kerül.  22. Ha a 
programtájékoztató eltérően nem rendelkezik, a Társaság kizárólag akkor biztosít a célország nyelvét vagy a 
célországban általánosan használt világnyelvet beszélő idegenvezetésre jogosult utaskísérőt, ha az azonos 
időpontban, azonos útvonalon, azonos szolgáltatásokat igénybe vevő utazók létszáma eléri a 15 főt. Nem biztosít 
a Társaság utaskísérőt, ha arra a csoport tagjai nem tartanak igényt.  23. Az utazó az utazási szolgáltatás 
igénybevételéhez szükséges részvételi jegyet (és szükséges esetén egyéb dokumentumokat, mint például 
nyugta, utalvány, utazó nevére szóló biztosítási kötvény, menetjegy stb.) csak a teljes részvételi díj befizetését 
követően kapja kézhez. Tengeri hajóutak esetében a hajótársaságtól megkapott részvételi jegyeket az utazás 
hetében adja át a Társaság az utazónak. Csoportos szervezett utak esetében a részvételi jegyek átadása 
legkésőbb az indulás napján történik. Közvetített utak esetében a partner iroda által meghatározott módon és 
időpontban kerül a részvételi jegy átadásra. A részvételi jegy átvehető előzetesen egyeztetett időpontban a 
Társaság irodájában, partner irodájában, illetőleg ajánlott küldeményként kerül postázásra vagy e-mailben 
megküldésre az utazó felelősségére. 24. A Társaság tájékoztatja az utazót a szükséges útiokmányokról, vám, 
vízum, deviza és egészségügyi előírásokról. Amennyiben az utazó a vízumot egyénileg szerzi be, valamint az úttal 
kapcsolatosan bármit egyénileg szervez, azért és annak következményeiért a Társaság nem vállal felelősséget. 
Országonként a szükséges útiokmányok, útlevél-, vízum-, vám, és deviza rendelkezésekről a www.
kulugyminiszterium.hu honlapján, aktuális országonkénti közegészségügyi és védőoltási kötelezettségekről a 
www.oltoközpont.hu vagy a www.who.int honlapján található bővebb információ, ezek betartásáért minden 
esetben az utazó felel. Az utazó köteles a közlekedési társaságok feltételeit figyelembe venni, és előírásaikat 
betartani (pl. megjelenés időpontja, program és útvonalváltozások), a külföldi utazással kapcsolatos hatósági 
előírásokban foglalt kötelességeinek eleget tenni, az előírt ki- és beutazási okmányokkal rendelkezni, az utazás 
előtt az indulás helyén a megadott időpontban megjelenni, valamint a Társaság vagy helyi képviselője által közölt, 
esetleges egyéb előírásoknak eleget tenni. Amennyiben az utazó ezeknek a kötelezettségeinek nem tesz eleget, 
úgy ennek minden következményét az utazó viseli (utazás meghiúsulása, kártérítés, stb.). 25. Ha az utazót a saját 
hibájából az utazás megkezdését követően (útlevél-, vízum- vámszabályok, devizarendelkezések, egészségügyi 
előírások megszegése) az utazásból kizárják, vagy ha az utazó nem jelenik meg az utazás időpontjában, az 
utazási szerződés a Társaság részéről teljesítettnek minősül. Ilyen esetben az utazó a befizetett részvételi díjat 
nem követelheti vissza. 26. A Társaság felel az utazási szerződés megszegéséből eredő károkért, kivéve, ha 
bizonyítja, hogy a szerződésszegés a) az utazónak róható fel, b) olyan harmadik személy magatartására 
vezethető vissza, aki az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben foglalt utazási szolgáltatás teljesítésével 
nincs kapcsolatban és a szerződésszegést a Társaság észszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, vagy az 
elháríthatatlan volt, vagy c) elháríthatatlan és rendkívüli körülmények (vis maior) miatt következett be. 27. A 
Társaságnak az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való felelőssége, 
illetőleg a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíj mértéke az utazó által befizetett részvételi díj háromszorosa 
mértékéig terjed. 28. Amennyiben a Társaság más utazási irodák programját viszontértékesíti, abban az esetben 
az utazásszervező iroda utazási feltételei érvényesek. Az esetleges észrevételek vagy panaszok, kárügyintézés az 
utazásszervező feladata. Az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben vállalt utazási szolgáltatás 
teljesítéséért a Társaság felel, függetlenül attól, hogy az utazási szolgáltatások teljesítésére ő maga vagy más 
utazási szolgáltató köteles. V. Az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés külön szabályai 1. Az utazási 
szolgáltatásra vonatkozó szerződésnek vagy a szerződés visszaigazolásának a következőket kell tartalmaznia: 
a) az utazásszervező, valamint - ha rendelkezik ilyennel - az utazásszervező helyi képviselőjének nevét, székhelyét, 
telefonszámát, e-mail-címét, továbbá faxszámát, b) az utazó családi és utónevét és lakcímét, továbbá - 
amennyiben szükséges - elektronikus levelezési címét, c) az utazó által megrendelt szolgáltatást, d) a 
szolgáltatás igénybevételének idejét, helyét, e) a szolgáltatást nyújtó megjelölését, székhelyét, adószámát, 
cégjegyzékszámát, kapcsolattartó személy nevét, elérhetőségét f) az utazási szolgáltatásra vonatkozó 
szerződés alapján fizetendő teljes díj (részvételi díj és járulékos költségek együttes összege) forintban 
meghatározott összegét, továbbá megfizetésének feltételeit, rendjét és módját. g) a szolgáltatásnak a szervezési 
díjat is magában foglaló díját (a továbbiakban: részvételi díj) forintban meghatározva, h) a részvételi díjon 
túlmenően külön felszámításra kerülő adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen az üdülőhelyi díj, 
horgonyzási díj, kikötői illeték) forintban meghatározott összegét, valamint annak megjelölését, hogy milyen 
típusú olyan többletköltségek merülhetnek fel, amelyeket az utazónak kell fizetnie, i) annak megjelölését, hogy a 
közreműködő személy utazásszervezőként vagy utazásközvetítőként jár el, j) ha az utazásszervező, 
közreműködőjének felelősségét nemzetközi egyezmény korlátozza, az erre vonatkozó tájékoztatást, a vonatkozó 
nemzetközi egyezményt kihirdető jogszabály megjelölésével.  2. Ha a Társaság nem az utazó érdekkörében 
felmerült okból mondja fel a szerződést, ideértve azt az esetet is, ha az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan 
területet érint, amely - az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötését követően - a külpolitikáért 
felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és 
térségeket megjelölő felsorolásba felvételre kerül, a) az utazó az eredetivel azonos vagy magasabb értékű 
helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, vagy b) ha a Társaság helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes 
vagy az utazó a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, a Társaság köteles a teljes befizetett díj 
azonnali visszafizetésére. Ha az utazó által elfogadott helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, 
a Társaság köteles a díjkülönbözetet az utazónak megtéríteni. 3. Ha a Társaság a vállalt szolgáltatást nem az 
utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a részvételi díjat arányosan 
leszállítani. A Társaság nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az utazó az utazási szolgáltatást vagy 
valamely részszolgáltatást saját elhatározásából vagy érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe. 4. Ha az 
utazás megkezdését követően a Társaság az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben meghatározott 
szolgáltatás jelentős részét nem tudja teljesíteni, köteles azt más megfelelő, hasonló minőségű 
részszolgáltatással pótolni. Ha az ilyen részszolgáltatás értéke a nem teljesített részszolgáltatás értékét 
meghaladja, a költségkülönbözet az utazóra nem hárítható át. Ha a Társaság helyettesítő részszolgáltatást nem 
tud nyújtani vagy az utazó azt indokoltan nem fogadja el, a Társaság - ha az utazó erre igényt tart - gondoskodik 
az utazónak az utazás kiinduló helyére vagy az utazó által elfogadható, a célországban található más 
visszaérkezési helyre történő szállításáról, e költségek viseléséről, és az igénybe vett részszolgáltatások értékével 
csökkentett befizetett díj visszafizetéséről.  5.  A Társaság a szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett 
közreműködő magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el, kivéve, ha a közreműködő felelősségét 
nemzetközi egyezmény korlátozza. VI. Az utazási csomagra vonatkozó szerződések külön szabályai 1.  
Az utazási csomagra vonatkozó szerződés, illetve a szerződés visszaigazolása magában foglalja a megállapodás 
teljes tartalmát és különösen az alábbiakról ad részletes tájékoztatást az utazó részére: a) az utazási 
szolgáltatások lényeges elemei, így különösen aa) az úti cél vagy úti célok, az útvonal és a tartózkodás időtartama, 
időpontokkal megjelölve, valamint ha a szállás is az utazási csomag részét képezi, a csomagba tartozó éjszakák 
számának a megjelölésével, ab) a szállítóeszköz vagy szállítóeszközök jellemzői és kategóriája, az indulás és az 
érkezés helye, napja és ideje, közbenső megállók időtartama és helye, valamint a közlekedési csatlakozások, ac) 
ha a pontos időpont nem került meghatározásra, az indulás és a visszaérkezés megközelítő időpontja, ad) a 
szállás helye, főbb jellemzőinek megjelöléseivel és lehetőség szerint a célország szabályai szerinti turisztikai 
osztályba sorolása, ae) az étkezésekre vonatkozó tájékoztatás (étkezési rend), af) a látogatások, kirándulások 
vagy egyéb, az utazási csomag teljes díjában foglalt szolgáltatások, ag) ha valamely utazási szolgáltatás 
csoportosan vehető igénybe, ennek megjelölése, valamint ha előre megállapítható, a csoport létszámának 
megjelölése, ah) ha az utazó szóbeli kommunikáció útján vehet igénybe egyéb turisztikai szolgáltatásokat, annak 
megjelölése, hogy mely nyelven nyújtják az igénybe venni kívánt szolgáltatásokat, ai) annak megjelölése, hogy az 
utazás vagy üdülés alkalmas-e mozgásában korlátozott személyek számára, illetve az utazó kérésére 
tájékoztatás arról, hogy az ő egyéni igényeit figyelembe véve alkalmas-e számára az utazás vagy üdülés, b) az 
utazási csomag teljes díja adókkal együtt, és minden további díj, illeték és egyéb költség, illetve ha ezek a 

költségek észszerű módon nem számíthatók ki a szerződéskötés előtt, akkor annak megjelölése, hogy milyen 
típusú olyan többletköltségek merülhetnek fel, amelyeket az utazónak kell viselnie, c) a fizetési feltételek, ideértve 
azt az összeget vagy a díj százalékban megadott azon részét, amelyet előlegként kell befizetni, valamint a 
fennmaradó díj rendezésének ütemezését, illetve az utazó által fizetendő vagy biztosítandó pénzügyi biztosíték, 
d) az a minimális utazólétszám, amely az utazási szolgáltatás nyújtásának feltétele, valamint annak a határidőnek 
a megjelölése, amely alatt az utazásszervező a minimális utazólétszám el nem érése esetén az utazási 
szerződést felmondhatja, e) tájékoztatás az utazással érintett országok útiokmány- és vízumelőírásairól, ideértve 
a vízumkérelmek elbírálási idejének hozzávetőleges megjelölését, valamint az egészségügyi előírásokra 
vonatkozó tájékoztatást, f) tájékoztatás az utazó felmondása esetén fennálló költségekről, illetve baleset, 
betegség vagy halál esetén a segítségnyújtás, ideértve a hazaszállítás költségeinek fedezetéül szolgáló fakultatív 
vagy kötelező biztosításról, g) az utazó által megrendelt szolgáltatáshoz kapcsolódó azon különleges igények, 
amelyeket az utazásszervező elfogadott, h) annak megjelölését, hogy a közreműködő személy 
utazásszervezőként vagy utazásközvetítőként jár el, i) az utazásszervező helyi képviselőjének, egy kijelölt 
kapcsolattartó pontnak vagy egyéb szolgáltatónak a neve, székhelye, telefonszáma, e-mail-címe, továbbá - ha 
rendelkezik ilyennel - faxszáma, annak érdekében, hogyha az utazó nehéz helyzetbe kerül, illetve az utazási 
csomaggal kapcsolatban általa észlelt szerződésszegésről panaszt kíván tenni, az utazásszervezővel való gyors 
és hatékony kommunikáció biztosítva legyen, j) ha szülő vagy törvényes képviselő kísérete nélkül kiskorú utazik 
szállást is tartalmazó utazási csomagra vonatkozó szerződés alapján, tájékoztatás a kiskorúval vagy a kiskorú 
tartózkodási helyén tartózkodó, a kiskorúért felelős személlyel való közvetlen kapcsolat létesítésének módjáról. 2. 
Az utazási csomag megkezdését megelőzően az utazó bánatpénz fizetése nélkül jogosult felmondani az utazási 
csomagra vonatkozó szerződést, ha a célállomás helyén vagy annak közvetlen közelében, - amennyiben a 
célállomás, vagy annak közvetlen környezetében a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium 
honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre került 
- olyan elháríthatatlan és rendkívüli körülmények merülnek fel, amelyek az utazási csomag teljesítését jelentős 
mértékben befolyásolják, vagy lényegesen befolyásolják az utazók célállomásra való szállítását. Az utazási 
csomagra vonatkozó szerződés e rendelkezés szerinti felmondása esetén az utazó az utazási csomag 
ellenértékeként befizetett teljes díj visszafizetésére jogosult, további kártérítést azonban nem követelhet.  3. 
 A Társaság kártérítési kötelezettség nélkül jogosult felmondani az utazási csomagra vonatkozó szerződést és 
köteles visszafizetni az utazónak az utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes díjat, ha a) az utazási 
csomagra jelentkezett személyek száma nem éri el a szerződésben meghatározott minimális létszámot és a 
Társaság a szerződés felmondásáról legkésőbb az alábbiak szerint értesíti az utazót: aa) húsz nappal az utazási 
csomag megkezdése előtt a hat napnál hosszabb utak esetén, ab) hét nappal az utazási csomag megkezdése 
előtt a kettő és hat nap közötti időtartamú utak esetén, ac) negyvennyolc órával az utazási csomag megkezdése 
előtt, a két napnál rövidebb utak esetén, vagy b) a Társaságot elháríthatatlan és rendkívüli körülmények gátolják a 
szerződés teljesítésében, és indokolatlan késedelem nélkül, az utazási csomag megkezdése előtt értesíti az 
utazót a szerződés felmondásáról. A Társaság a jelen pont szerinti felmondás esetén megtéríti az utazó által vagy 
nevében az utazási csomag ellenértékeként befizetett díjat haladéktalanul, de legkésőbb az utazási csomagra 
vonatkozó szerződés felmondását követő 14 napon belül.  4.  Az utazó köteles haladéktalanul - az utazási 
szerződésben rögzített elérhetőségek valamelyikén - tájékoztatni a Társaságot az utazási csomagra vonatkozó 
szerződésben meghatározott valamely utazási szolgáltatás nyújtása során általa észlelt szerződésszegésről. 5. 
A szerződésszegést a Társaság köteles orvosolni, kivéve, ha a) az lehetetlen, vagy b) aránytalan költségekkel jár 
a szerződésszegés súlyára és az érintett utazási szolgáltatások értékére figyelemmel. Ha a Társaság a fenti a) 
vagy b) alpontban megjelölt ok miatt nem orvosolja a szerződésszegést, az utazó díjengedményre, illetve 
kártérítésre jogosult. Ha a Társaság – a fenti a) vagy b) alpontban megjelölt ok kivételével - észszerű határidőn 
belül nem orvosolja a szerződésszegést, az utazó ezt maga is megteheti, és kérheti a szükséges kiadások 
megtérítését. Az utazó határidő tűzése nélkül jogosult a szerződésszegés orvoslására, ha a Társaság azt 
megtagadja, vagy azonnali beavatkozásra van szükség. 6. Ha valamely utazási szolgáltatás lényeges része az 
utazási csomagra vonatkozó szerződésben meghatározott módon nem biztosítható, a Társaság köteles az utazó 
részére többletköltség felszámítása nélkül, lehetőség szerint a szerződésben meghatározottakkal azonos vagy 
magasabb minőségű, megfelelő helyettesítő szolgáltatást felajánlani az utazás folytatására, ideértve azt is, 
amikor az utazót nem tudja a szerződésnek megfelelően visszajuttatni az indulási helyre. Ha a felajánlott 
helyettesítő szolgáltatás alacsonyabb minőségű az utazási csomagra vonatkozó szerződésben 
meghatározottnál, a Társaság köteles az utazónak megfelelő díjengedményt biztosítani. Az utazó kizárólag akkor 
utasíthatja el a felajánlott helyettesítő szolgáltatást, ha az lényegesen különbözik az utazási csomagra vonatkozó 
szerződésben foglaltaktól, illetve, ha a Társaság által ajánlott díjengedmény nem megfelelő. Ha a 
szerződésszegés az utazási csomagra vonatkozó szerződés lényeges tartalmát érinti, és a Társaság az utazó 
által megszabott észszerű határidőn belül azt nem orvosolja, az utazó bánatpénz megfizetése nélkül jogosult az 
utazási csomagra vonatkozó szerződést felmondani, valamint díjengedményt, illetve kártérítést követelhet. Ha az 
utazási csomag az utazó szállítását is magában foglalja, a Társaság az utazót terhelő többletköltség nélkül 
köteles az utazási csomagra vonatkozó szerződés szerinti közlekedési eszközzel gondoskodni az utazó 
hazaszállításáról. Ha az utazó hazaszállításának biztosítása elháríthatatlan és rendkívüli körülmények miatt nem 
lehetséges, a Társaság köteles utazónként - szükség szerint - legfeljebb három éjszakát magában foglaló, 
lehetőleg az eredetivel azonos kategóriájú szállás költségeit viselni. Ha az utasok jogairól szóló, az utazó 
visszautazásához igénybe veendő közlekedési eszközre vonatkozó, az Európai Unió általános hatályú, 
közvetlenül alkalmazandó jogi aktusai ennél hosszabb időtartamot írnak elő, ez utóbbi időtartam alkalmazandó. 
7. A Társaság köteles indokolatlan késedelem nélkül megfelelő segítséget nyújtani a nehéz helyzetbe került 
utazónak. A segítségnyújtási kötelezettség teljesítésére különösen a) az egészségügyi szolgáltatásokról, a helyi 
hatóságokról és a konzuli segítségnyújtásról való megfelelő tájékoztatás nyújtásával, és b) a távközlési 
eszközökkel végzett kommunikációhoz, illetve a helyettesítő utazási megoldás megtalálásához való 
segítségnyújtással kerülhet sor. A Társaság segítségnyújtási szolgáltatásért arányos díjra jogosult, ha a nehéz 
helyzetet az utazó szándékosan vagy gondatlanságból maga idézte elő. 8. Ha nemzetközi egyezmények 
korlátozzák az utazási csomag részét képező utazási szolgáltatás nyújtója által fizetendő kártérítés mértékét 
vagy ennek feltételeit, ugyanezek a korlátozások alkalmazandók a Társaságra is. VII. Záró rendelkezések VII.1. Az 
utazással kapcsolatos minden vitás kérdésben a Felek elsődlegesen a megegyezésre törekednek. Ennek 
hiányában a Felek alávetik magukat a BUDAPESTi II. és III. Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék 
illetékességének – a hatásköri szabályokra figyelemmel –azzal, hogy ezen kikötés nem korlátozza a Ptk 8:1. 
§-ában meghatározott fogyasztónak a Polgári Perrendtartásról szóló 27. § (5) bekezdése szerinti jogosultságát. 
VII.2. Az utazó panaszával elsősorban a Társaság panaszügyintézési helyéhez fordulhat, melynek elérhetőségét 
(cím, telefon, e-mail) a jelen ÁSZF I. fejezete tartalmazza. Ennek sikertelensége esetén az utazó panaszával a 
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalhoz fordulhat. Elérhetőség itt található: http://
jarasinfo.gov.hu/jarasokrol Az utazó a bejelentett panaszának a Társaság részéről történő elutasítása esetén 
békéltető testülethez fordulhat. A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett 
működő független testület. Az eljárásra az utazó lakóhelye vagy tartózkodási helye vagy választása esetén a 
Társaság székhelye szerinti, illetőleg az utazó kérelmében megjelölt békéltető testület az illetékes. A békéltető 
testület eljárása megindításának feltétele, hogy az utazó a Társasággal közvetlenül megkísérelje a vitás ügy 
rendezését. Az utazó az eljárást a békéltető testület elnökéhez megfelelően benyújtott, írásbeli kérelmével 
indíthatja el. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése, a 
békéltető testületek eljárására vonatkozó szabályokat az 1997. évi CLV. törvény 18-38.§ szakaszai tartalmazzák.  
A Társaság székhelye szerint illetékes békéltető testület, illetőleg fogyasztóvédelmi hatóság elérhetőségei a 
következők: BUDAPESTi Békéltető Testület (Cím: 1016 BUDAPEST, Krisztina krt. 99. III. em. 310., Telefon: 06 (1) 
488 21 31, Fax: 06 (1) 488 21 86, e-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu).  BUDAPEST Főváros Kormányhivatala 
Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály (Cím: 1051 BUDAPEST, Sas u.19. III. em., E-mail: fogyved_
kmf_BUDAPEST@bfkh.gov.hu, Telefon: 06 (1) 450-2598). VII.3. A jelen ÁSZF valamely rendelkezésének 
érvénytelen volta, vagy érvénytelenné válása nem érinti más rendelkezéseinek érvényességét. A Társaság 
bármikor jogosult a jelen ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan módosítani azzal, hogy az egyoldalúan eszközölt 
módosítások a már megkötött szerződésekre – utazó általi elfogadáshoz nem kötött módosítások kivételével – 
kizárólag az utazó írásbeli elfogadása esetén vonatkoznak. A módosítások a módosított ÁSZF-ben feltüntetett 
időpontban  – amely nem lehet előbbi, mint a módosítás közzététele – lépnek hatályba, míg a már megkötött 
szerződések esetében a módosítások –  az utazó általi elfogadáshoz nem kötött módosítások kivételével – a 
közzétételt követően az utazó általi elfogadáskor lépnek hatályba. Az utazó az utazási szerződés aláírásával 
tudomásul veszi és elfogadja, hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság cégadataiban, elérhetőségeiben, az ÁSZF IV.2. 
valamint a IV.3. pontja szerinti biztosítóban vagy  annak adataiban, a megkötött biztosításban történő változások, 
ezek miatti módosítások (beleértve az azokat átvezető ÁSZF módosításokat is) az utazó elfogadásához nem 
kötöttek, azok a már megkötött szerződésekre az utazó hozzájárulása nélkül is kihatnak azzal, hogy az ilyen 
adatváltozásokról, módosításokról a Társaság köteles a már megkötött szerződések utasait az adatváltozást, 
módosítást követő egy munkanapon belül külön is értesíteni.

ZÁRADÉK:
Alulírott …………………………………...................................................................................................…………………, mint utazó 
kijelentem, hogy a kiadott programtájékoztatóban, az utazási szerződésben és a jelen ÁSZF-ben rögzített 
részletes feltételeket megismertem és azokat magamra nézve kötelezően elfogadom. Kijelentem, hogy a jelen 
ÁSZF IV.2., IV.3., IV.10., IV.12., IV.13., IV.14., IV.15., IV.16., IV.20. és IV.27. és VII.2. pontjában foglalt rendelkezések 
tekintetében külön tájékoztatásban részesültem, és a tájékoztatást követően azokat kifejezetten elfogadom. 
Alulírott nyilatkozom, hogy az útlemondásra és útmegszakításra vonatkozó biztosításhoz csatlakozom, melyet 
megelőzően a vonatkozó Biztosítási Termékismertetőt, illetve az EUB2019-01ST jelű biztosítási feltételeket és 
az ügyféltájékoztatót megismertem és az abban foglaltakat magamra és az utazási szerződésben feltüntetett 
utasokra vonatkozóan kötelezőnek fogadom el. 

……………………………………………........................................................................................................................................................
Megrendelő/Utas

Külön felhívjuk figyelmét, hogy a biztosító a biztosítási feltételekben és az ügyféltájékoztatóban külön 
fejezetekben foglalta össze a Polgári törvénykönyvtől, illetve a korábbi általános szerződési feltételtől lényegesen 
eltérő rendelkezéseket. Alulírott nyilatkozom, hogy ezen eltérő rendelkezéseket megismertem és azokat 
magamra és az utazási szerződésben feltüntetett utasokra vonatkozóan kötelezőnek fogadom el.

……………………………………………........................................................................................................................................................
Megrendelő/Utas.

Nyilatkozom, hogy az utazási szerződés megkötését megelőzően a Társaság honlapján és irodájában elérhető, 
2018. május 25-én életbe lépett Adatkezelési és adatvédelmi szabályzatát megismertem és személyes adataim 
Társaság általi kezeléséhez hozzájárulok. MAHART Tours IKIM/U-szám: R00942/1994/1999 Vagyoni biztosíték 
az Európai Utazási Biztosító Zrt. által a KT-KE-234-20191014 kötvényszám alatt megkötve. Vagyoni biztosíték 
érvényessége: 2020. 12. 31. Az Utazási Feltételeket tudomásul vettem és elfogadom, aláírásommal tanúsítom.
Utas(ok) neve:
Foglalási szám:
Utazás időpontja:
Hajó neve:
 
BUDAPEST, 20   . ……………………………….

.............................................................................................. .........................................................................................     
         Utazási Iroda  Utas

Az utazási feltételek visszavonásig érvényesek.



A biztonságos és nyugodt

utazáshoz válassza

Magyarország egyetlen

utasbiztosításokra

szakosodott biztosítóját!

+36 1 452 3580 • eub.hu

Csodák ritkán történnek.

Kössön inkább utasbiztosítást!
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MAHART Tours, a MAHART PassNave Kft.  utazási irodája

1056 BUDAPEST, Belgrád rakpart
(a Nemzetközi Hajóállomáson, az Erzsébet hídhoz közel)

Hajóutak
(06 1) 48 44 012 | (06 1) 48 44 017

hajo@maharttours.com

Kompjáratok
(06 1) 486 36 10 | (06 1) 48 44 026

hajo@maharttours.com
FAX: (06 1) 266 4223

Vészhelyzet esetén hívható: 
+36 30 338 7031 | +36 30 921 6096

NYITVATARTÁS:
Hétfőtől péntekig: 8–16 óráig
Szombat és vasárnap: zárva

www.maharttours.hu

Adószám: 10894332-2-41

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal regisztrációs szám: R00942/1994/1999 

Vagyoni biztosíték az Európai Utazási Biztosító Zrt. által a KT-KE-234-20191014 kötvényszám alatt megkötve.

Vagyoni biztosíték érvényessége: 2020. 12. 31.

Keressen minket a Facebookon az Instagrammon és a Twitteren is!

A MAHART Tours  a Magyar Utazási Irodák Szövetségének (MUISZ) a tagja.

 

A katalógusban szereplő ajánlatok nem minősülnek hivatalos ajánlattételnek!  Az árak, képek, leírások pusztán tájékoztató jelleggel vannak feltüntetve. 

Az utazásszervező az árak, képek, leírások változásának jogát fenntartja. 

Az esetleges nyomdai hibákért pontatlanságokért illetve elirásokért a MAHART Tours nem vállal felelősséget.


