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MINI KÖRÚT CSEHORSZÁGBAN   4 NAP / 3 ÉJSZAKA   •   4*-OS SZÁLLODA 
         10. éve folyamatosan a Fehérvár Travel kínálatában 
 
 
1. nap: Brno (Brünn), Tel č 

Elutazás Székesfehérvárról a Piac téri parkolóból 4.45-kor, Budapestről az autóbusz 6 órakor indul a Déli pályaudvartól. Utazás a 
Budapest – Tatabánya – Győr – Rajka útvonalon Brnóba, Csehország második legnagyobb városába. Ismerkedés a szép belvárossal 
(Dóm, Piac tér, Régi városháza stb.). Következő úti célunk a dél-morvaországi Telč, ahol a főtér tökéletessége szinte minden képzeletet 
felülmúl (UNESCO világörökség). Rövid séta a városban, majd továbbutazás a prágai vagy Prága környéki szállodába (3 éj). 

2. nap: Prága  

Prága az elmúlt években a világ egyik leglátogatottabb városává vált, köszönheti ezt az európai fővárosok sorában egyedülállóan 
érintetlen városképének, a középkortól a szecesszióig szinte minden időszakot felölelő építészeti örökségének. Városnézés a cseh 
fővárosban: Hradzsin, Szent Vitus-katedrális, Aranyművesek utcája, Károly híd, Óváros tér a városházával, Vencel tér stb. 
A városnézés után marad szabadidő arra, hogy sétálhassanak az ősi utcákon vagy beüljenek valamelyik híres sörözőbe. 

3. nap: Karlovy Vary (Karlsbad), Prága 

Kirándulás a nyugat-csehországi Karlovy Varyba, Európa egyik híres fürdővárosába. A szép fekvésű városban ma is sok pompás épület 
emlékeztet az Osztrák-Magyar Monarchia időszakára, amikor Karlsbad a nemzetközi arisztokrácia egyik fő találkozóhelye volt. 
Karlovy Vary után érkezés a prágai belvárosba a késő délutáni órákban. Közös séta, illetve szabadidő az esti Prágában.  
Figyelem: A félpanziós felárat befizetőknek a vacsora ezen a napon Prágában, egy belvárosi étteremben lesz.  

4. nap: Český Krumlov (Krumau) 

Egy hangulatos kisváros, Český Krumlov meglátogatásával veszünk búcsút Csehországtól. Ez a város egy a középkorból ránk maradt 
gyöngyszem, az UNESCO világörökség része. A Vltava folyó kanyarulatában elhelyezkedő óvárosa és meghökkentően érdekes vára 
sokáig emlékezetes marad a turistáknak. 
Hazautazás Ausztrián keresztül a Bécs – Hegyeshalom – Győr – Tatabánya – Budapest – Székesfehérvár útvonalon. Érkezés az esti 
órákban. 

Figyelem:  A programok sorrendje a nyitvatartások függvényében felcserélődhet. 
 

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

Nincs éjszakai buszozás. 

Szállás:  3 éjszaka 2-3 ágyas, fürdőszobás szállodai szobákban. 

„A” jel ű csoportok:  A szép, új 4 csillagos szálloda egy Prága melletti kisvárosban található (kb. 10-15 percre autóbusszal Prágától). 
A légkondicionált szobákban tv, telefon, széf és ingyenes internetkapcsolat, a tágas fürdőszobákban fürdőkád és hajszárító szolgálja 
a vendégek kényelmét. 

„B” jel ű csoport: A szép, új 4 csillagos szálloda Prágában található, a belváros metróval 15 perc alatt könnyen elérhető. A szépen 
berendezett, légkondicionált szobákban tv, telefon, minibár, széf, ingyenes internetkapcsolat, a fürdőszobákban hajszárító szolgálja a 
vendégek kényelmét. A szálloda wellness részleggel (medence, jacuzzi, szauna stb.) is rendelkezik, melynek szolgáltatásai térítés 
ellenében vehetők igénybe. 

Ellátás:  Büféreggeli / fakultatív félpanzió („A” jelű csoportok – 3 fogásos menüvacsora, „B” jelű csoport – svédasztalos vacsora a 
szállodában és 3 fogásos menü a prágai étteremben). 

Időpontok  Részvételi díjak  

2018. márc. 30 – ápr. 02. (húsvét) A 55.600 Ft 
2018. ápr. 22 – 25. A 56.900 Ft 
2018. máj. 05 – 08. A 58.400 Ft 
2018. máj. 24 – 27. A 58.400 Ft 
2018. jún. 01 – 04. A 58.400 Ft 
2018. jún. 16 – 19. A 58.400 Ft 
2018. júl. 05 – 08. A 58.400 Ft 
2018. júl. 19 – 22. A 58.400 Ft 
2018. aug. 02 – 05. B 70.500 Ft 
2018. aug. 30 – szept. 02. A 60.300 Ft 
2018. szept. 20 – 23. A 63.100 Ft 
2018. okt. 04 – 07. A 60.300 Ft 
2018. nov. 01 – 04. (őszi szünet) A 56.900 Ft 

A részvételi díj tartalmazza  az autóbuszos utazást, a 3 éjszakai szállást reggelivel, az útlemondási biztosítást, a felsorolt programokat 
és az idegenvezetést, de nem tartalmazza az esetleges belépődíjakat (ld. 15-19. oldal). 

Félpanziós felár:  A 10.900 Ft  
   B 15.400 Ft 
(3 vacsora, melyek egyike egy prágai belvárosi étteremben lesz) 

Egyágyas felár:     22.200 Ft 

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


