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NAGY BENELUX KÖRUTAZÁS       9 NAP / 8 ÉJSZAKA 
szélmalmok, csatornák, virágok és csodaszép városok  17. éve folyamatosan a Fehérvár Travel kínálatában 
 
 
1. nap:  
Elutazás Székesfehérvárról a Piac téri parkolóból reggel 5.15-kor. Budapestről az autóbusz 6.30-kor indul a Déli 
pályaudvartól. Utazás a Tatabánya – Győr – Hegyeshalom – Linz – Nürnberg útvonalon. Szállás Németországban (1 éj). 
2. nap: Luxemburg 
Utazás Luxemburgba, ismerkedés a nagyhercegség szép fekvésű fővárosával, melyet hatalmas erődrendszere és fekvése 
miatt észak Gibraltárjának is szoktak nevezni. Ezután az Ardenneken keresztül továbbutazás a belgiumi szállodába (4 éj). 
3. nap: Brüsszel, Atomium, Waterloo  
Brüsszelben fotószünet a város egyik jelképévé vált építményénél, az Atomiumnál. Ezt a különleges alkotást az 1958-as 
világkiállításra tervezték, és a vas kristályrácsát ábrázolja 165 milliárdszoros nagyításban (102 méter magas). Ezután az 
egyesült Európa fővárosában az óváros főbb nevezetességeinek megtekintése következik (Fő tér a városházával, Manneken 
Pis szobor, Székesegyház stb.). A nap második felében felkeressük a Brüsszel mellett lezajlott waterlooi csata emlékhelyeit: 
Oroszlán-domb, panorámakörkép, emlékkiállítás. (Akit Waterloo nem érdekel, annak ez idő alatt Brüsszelben szabad 
program.) 

4. nap: Bruges, Gent 
Kirándulás Flandria két gyöngyszemébe, Bruges-be és Gentbe, melyekhez hasonló gyönyörű városokat nagyon keveset 
lehet látni a világon. Mindkét városban közös séta a legfontosabb nevezetességekhez, majd marad elég szabadidő, hogy 
mindenki felfedezhesse a középkorból ránk maradt utcákat, házakat. Bruges-ben lehetőség nyílik részt venni a városnéző 
csónaktúrán. 

5. nap: Antwerpen, Middelburg, Delta-Expo 
Ismerkedés Antwerpennel (gyönyörű katedrális és főtér, húscsarnok, Schelde-part, vár stb.). A késő délelőtti óráktól 
szabadidő Antwerpenben, illetve lehetőség részt venni az alábbi kiránduláson: 
Fakultatív program:  Kirándulás Hollandia Zeeland tartományába, a szigetek és a vizek országába. A tartomány területének 
nagy része a tenger szintje alatt fekszik, és hatalmas gátrendszerek védik a tengertől. Séta Middelburgban, a tartomány 
székhelyén, majd a Delta-Expo megtekintése, mely bemutatja, hogyan győzte le Hollandia népe az Északi-tengert. Az expo 
területén egy felejthetetlen séta zárja a programot az Oosterschelde-dammon, a világ legnagyobb tengeri gátján.  
A fakultatív program ára:  5.900 Ft + belépődíj (garantált indulás). 

6. nap: Rotterdam, Delft, Hága 
Utazás Európa egyik legkorszerűbb városán, Rotterdamon keresztül, ahol megcsodálhatjuk a város jellegzetes modern 
épületeit (égbeszökő toronyházak, egyedülállóan eredeti kockaházak, Euromast torony). Látogatás egy tipikus holland 
kisvárosban, Delftben, mely világhírét az itt előállított porcelánnak köszönheti. Séta a hangulatos történelmi belvárosban, 
szabadidő. Hága, a holland parlament székhelye a következő állomás. Ismerkedés a várossal, lehetőség a világhírű 
Mauritshuis képtár megtekintésére. Szállás egy közép-hollandiai szállodában (2 éj). 

7. nap: Amszterdam, Volendam 
Utazás Amszterdamba, Hollandia sajátos hangulatú fővárosába. Sétahajózás a csatornákon, lehetőség a Rijksmúzeum 
megtekintésére. Ezt követően közös séta a belvárosban (Dam tér, Piroslámpás negyed stb.). A délutáni órákban utazás 
tipikus holland tájon át Volendamba, a népviseletéről és a halászairól híres kisvárosba. Séta a hangulatos kikötőben és 
környékén. 
8. nap: Het Loo kastély / virágpark (tavasszal) 
Látogatás az Apeldoorn város szélén található Het Loo kastélyban. Végigsétálunk a holland barokk mesterművének számító 
egykori királyi palota pompás termein. A termeket díszítő bútorokat, dísztárgyakat, festményeket eredeti 17. századi 
környezetükben csodálhatjuk meg. A kastély bejárása után érdemes időt szentelni a gyönyörű kastélyparknak is.  
Indulás hazafelé a kora délutáni órákban, szállás Németországban (1 éj). 

Figyelem:  A tavaszi csoportok esetében a Het Loo kastély helyett a Keukenhof virágparkba látogatunk, amely Hollandia 
egyik legnagyobb turistaattrakciója. 

9. nap: Passau 
Hazautazás a Nürnberg – Linz – Hegyeshalom – Győr – Tatabánya útvonalon. Útközben a három folyó (Duna, Inn és Ilz) 
találkozásánál fekvő bajor várossal, Passauval ismerkedünk (óváros, Szent István dóm, Residenzplatz stb.). Itteni magyar 
vonatkozású emlékként említhetjük a Niedernburg kolostor templomát, ahol Szent István királyunk felesége, Gizella nyugszik. 
Érkezés Budapestre, majd Székesfehérvárra a késő esti órákban. 
 
 
 

 
Utazás: Légkondicionált autóbusszal (WC, DVD, italautomata). 

Nincs éjszakai buszozás. 

Szállás: Egy-egy éjszaka tranzitszállás (1. és 8. nap) Németországban egy emelt szintű 3 csillagos szállodában; két éjszaka 
(6. és 7. nap) Hollandiában a május 4-i csoportnál 2 csillagos, a többi csoportnál 3 csillagos szállodában; négy éjszaka (2., 
3., 4. és 5. nap) Belgiumban az alábbiak szerint: 
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„A” jel ű csoportok:  Brüsszel mellett egy 4 csillagos szállodában.  

„B” jel ű csoportok:  Antwerpenben egy, a városközponttól távolabb lévő, viszonylag csendes fekvésű, színvonalas 3 
csillagos szállodában (Hotel Novotel). 

Ellátás:  Büféreggeli / fakultatív félpanzió. 

Időpontok  Részvételi díjak  
2018. ápr. 27 – máj. 05. A 175.400 Ft 
2018. máj. 04 – 12. B 171.300 Ft 
2018. jún. 17 – 25. B 165.500 Ft 
2018. júl. 22 – 30. A 173.700 Ft 
2018. aug. 12 – 20. A 171.500 Ft 
2018. szept. 16 – 24. B 165.500 Ft 

A részvételi díj tartalmazza  az autóbuszos utazást, a 8 éjszakai szállást reggelivel, az útlemondási biztosítást, a felsorolt 
programokat és az idegenvezetést, de nem tartalmazza a belépődíjakat és a sétahajózások árát (ld. 15-19. oldal). 

Félpanziós felár:   49.100 Ft (8 vacsora) 

Egyágyas felár:   64.500 Ft 

Betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás:  420 Ft/nap (ld. 9. oldal) 
 


