ERDÉLYI PROGRAMAJÁNLATOK
Közel húsz éve járjuk és még mindig csak egyre szebb...

A meghirdetett utak tartalmi ismertetését megtalálja: www.missziotours.hu oldalon vagy kérésre elküldjük Önnek!
A különböző utak során bemutatásra kerülő fontosabb települések, nevezetességek és látnivalók
Arad: Szabadság-szobor, a vesztőhely az
obeliszkkel, városközpont
Aranyosgyéres: az egykori székely
szék, Aranyosszék, mára várossá vált települése
Brassó (Kronstadt): Fekete templom,
Fő tér, Cenk-hegy
Bucsin-tető (1287 m), Pongrác-tető
(1255 m)
Csernát: Haszmann Pál Múzeum
Csíksomlyó: a híres zarándokhely a
Kegytemplommal és a Ferences kolostorral, Salvator kápolna
Csíkszereda: Hargita megye központja, Mikó-vár, „Taps tér”
Déva: „magas Déva vára”, ferences kolostor és templom, a Böjte Csaba testvér
vezette gyermekotthonnal
Farcád: Udvarhelyszék egyik jellegzetes
települése
Farkaslaka: Tamási Áron síremléke és
szülőháza
Fogarasi-havasok: transfogarasi út,
Bilea-tó (2034 m)
Gelence: Szent László legendát ábrázoló freskómaradványok, igazi székely
vendégfogadás
Gyergyószentmiklós: Fő tér, Örmény
és római katolikus templom, Tarisznyás
Márton Múzeum
Gyilkos-tó és a Békás-szoros: a Kárpát-medence egyik leglátogatottabb természeti látványossága
Gyimesbükk: Rákóczi-vár, vasúti őrház,
Csángó Múzeum, történelmi határ
Gyulafehérvár: 2009-ben ezer éves
római katolikus püspökséggel és székesegyházzal
Kalotaszentkirály és Körösfő: jellegzetes kalotaszegi települések
Kézdivásárhely: Céhtörténeti („Baba”)
Múzeum, Fő tér Gábor Áron szobrával
Király-hágó (582 m): a történelmi Erdély kapuja
Kolozsvár (Erdély „fővárosa”): Fő tér,
Szent Mihály templom, Mátyás király
szobra és szülőháza, Házsongárdi temető, Farkas utcai református templom,
Bólyai János szülőháza, Fellegvár

www.missziotours.hu

Korond: fazekasok, taplászok és kereskedők
Madarasi-Hargita (1801 m, „székelyek szent hegye”): a Hargita-hegység és
a Székelyföld legmagasabb hegye.
Madéfalva: az 1764-es veszedelem emlékműve
Máréfalva: a székely kapuk faluja
Marosvásárhely („Bólyaiak városa”):
Teleki Téka, Bólyaiak emlékszobája és
szobra, Bólyai Líceum, Kultúrpalota
Nagyszeben (Hermannstadt, Szász sasfészekként is emlegetették valaha): történelmi belváros
Nagyvárad: Székesegyház, Egyháztörténeti Múzeum, Kanonok sor, történelmi városközpont
Oroszhegy, Tibód: jellegzetes székely
települések, kitűnő szilvapálinkás vendégfogadással
Parajd: sóbánya
Prázsmár: a barcaság legjelentősebb
erődtemploma
Pusztina: moldvai csángó-magyar település, élő ősi magyar nyelvvel, népviselettel és néphagyományokkal
Segesvár: ősi szász város középkori városközponttal, Óratorony, Szarvasos ház,
Diáklépcső, Hegyi templom
Szejkefürdő: Orbán Balázs sírja a székely kapukkal, Borvíz Múzeum
Székelykeresztúr: Gyárfás-kúria, Petőfi körtefája
Székelyudvarhely (a hajdani Udvarhelyszék anyavárosa): Haáz Rezső Múzeum, Márton Áron szobra, „Vasszékely”
Szent Anna-tó, Mohos láp: a Csomád-hegység két kráterében található
természeti ritkaságok
Szováta (híres fürdő és üdülőhely):
Medve-tó (a világ legnagyobb heliotermikus tava), tavak, sósziklák
Torda: sóbánya és a városközpont
Vajdahunyad: a Mikszáth Kálmán által
„várak királyának” nevezett várral
Zágon: Mikes-udvarház

ER DÉL Y
Tavaszi kirándulás Erdélybe, Székelyföldre
... mert Erdély tavasszal is nagyon szép
2009. március 25–29. • 5 nap / 4 éj
Részvételi díj: 45.800 Ft
vendéglátó házak és panziók, reggeli, estebéd

Hagyományőrző Húsvét Erdélyben
... igazi Húsvét, máig élő szokásokkal a Székelyföldön
2009. április 10–14. • 5 nap / 4 éj
Részvételi díj: 45.800 Ft
vendéglátó házak és panziók, reggeli, estebéd

Közép-Erdély és Székelyföld
... általunk „kezdőnek” elnevezett erdélyi kirándulás
2009. május 2–7. • 6 nap / 5 éjszaka
Részvételi díj: 49.800 Ft
vendéglátó házak és panziók, reggeli, estebéd

Fedezzük fel Erdélyt és a Székelyföldet!
... a legfontosabb látnivalókkal, ráadásképpen
elmegyünk a Gyimesekbe is
2009. május 8–13. • 6 nap / 5 éjszaka
Részvételi díj: 49.800 Ft
vendéglátó házak és panziók, reggeli, estebéd

Pünkösdi kirándulás Erdélybe
... mert Erdély Pünkösdkor még szebb
2009. május. 28. – június 1. • 5 nap / 4 éj
Részvételi díj: 45.800 Ft
vendéglátó házak és panziók, reggeli, estebéd
Fontos! További, a pünkösdi csíksomlyói búcsú programját is tartalmazó útjainkat a zarándoklatoknál ismertetjük!

Nyáreleji kirándulás Erdélybe
... minden, amit elsőre látni kell
2009. június 9–14. • 6 nap / 5 éj
Részvételi díj: 49.800 Ft
vendéglátó házak és panziók, reggeli, estebéd

Visszatérés Erdélybe
kicsit lazábban, de tartalmasan, gyimesi
kirándulással koronázva
2009. június 10–14. • 5 nap / 4 éj
Részvételi díj: 46.900 Ft
vendéglátó házak és panziók, reggeli, estebéd

Feledhetetlen kirándulás Dél-Erdélybe
... új élmények és látványosságok „haladó” utunkon
2009. június 16–21. • 6 nap / 5 éj
2009. június 30. – július 5. • 6 nap / 5 éj
Részvételi díj: 55.000 Ft
vendéglátó házak és panziók, reggeli, estebéd

Erdélyi kirándulás JÓGA TÁBORRAL
... a test és lélek felüdülésére
2009. június 25–30. • 6 nap / 5 éj
Részvételi díj: 59.800 Ft
vendéglátó házak és panziók, reggeli, estebéd
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Részletes programok: www.missziotours.hu

Nyári kikapcsolódás Erdélyben
... Erdélyben nyaralni is érdemes
2009. június 27. – július 1. • 5 nap / 4 éj
2009. július 6–10. • 5 nap / 4 éj
2009. július 27–31. • 5 nap / 4 éj
Részvételi díj: 47.500 Ft
vendéglátó házak és panziók, reggeli, estebéd

Nagy erdélyi kirándulás
... minden, ami csak belefér
2009. július 14–20. • 7 nap / 6 éj
Részvételi díj: 59.800 Ft
vendéglátó házak és panziók, reggeli, estebéd

Jöjjön velünk a Székelyföldre
... egy csodálatos kirándulás Erdélybe
2009. július 22–26. • 5 nap / 4 éj
Részvételi díj: 44.800 Ft
Békés megyei indulással, vendéglátó házak és panziók, reggeli,
estebéd

Nyári kirándulás Erdélybe
... Erdély egy kicsit másképpen, nyaralósabban
2009. augusztus 1–6. • 6 nap / 5 éj
Részvételi díj: 49.800 Ft
vendéglátó házak és panziók, reggeli, estebéd

Ismerjük meg Erdélyt, múltját és jelenét,
csodálatos tájait
... azoknak, akik nem csak nézni, de látni is akarnak
2009. augusztus 28. – szeptember 2. • 6 nap / 5 éj
Részvételi díj: 49.800 Ft
vendéglátó házak és panziók, reggeli, estebéd

Őszi kirándulás Erdélybe, Székelyföldre
... mert Erdély talán ősszel a legszebb
2009. október 21–25. • 5 nap / 4 éj
Részvételi díj: 46.900 Ft
vendéglátó házak és panziók, reggeli, estebéd
Az árak tartalmazzák a szállást (kellemes falusi vendégfogadókban és panziókban, kétágyas szobákkal, fürdőszobával vagy fürdőszoba használattal), félpanziós ellátást (reggeli és estebéd), utazás költségét (légkondicionált, büfés autóbuszokkal), utaskisérést és idegenvezetést, helyi szállítóeszközökkel történő kirándulások és a mulatságok
(ital kivételével) árát. Egyágyas felár: 2000 Ft/fő/nap. Gyermekkedvezmény tíz éves korig!

2009-es RÁADÁS, a nagyszerűen sikerült
tavalyi program ismétlése:
Székelyföldi szilveszter
... Erdély egyik legszebb táján, a Gyergyói-medencében
Motoros szánozás a Görgényi-havasokban, újévi lovas szánozás,
hagyományos székely disznóvágás, teljes ellátás (reggeli, ebéd,
vacsora), hatfogásos szilveszteri menü és fergeteges mulatság...
2009. december 28. – 2010. január 2. • 6 nap / 5 éj
Részvételi díj: 74. 000 Ft/fő • panzió HHH, teljes ellátás
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Vereckei
honfoglalás
Fedezze fel
velünk Kárpátalját!
Igazi vendégszeretettel, szakszerű vezetéssel, feledhetetlen élményekkel és látnivalókkal várjuk Önt! Kárpátaljai programjaink során az alábbi látnivalókkal ismerkedhetnek meg a velünk utazók:
Szatmárcseke: „Csónakos” temető, Kölcsey Ferenc síremléke és emlékszobája
Csaroda: XIII. századi református templom
Tákos: a híres „mezítlábas Notre Dame” meglátogatása
Beregszász: Beregvidéki Múzeum, belvárosi séta
Munkács: belvárosi séta a Rákócziak uradalmi házához, a
Fejér-házhoz, Munkácsy Mihály emléktáblája és szobra, római
katolikus templom, valamint a hős Zrínyi Ilona és II. Rákóczi
Ferenc által halhatatlanná vált vár
Szolyva: a sztálini lágerek áldozatainak emlékparkja
Vereckei-hágó (841 m): ahol a honfoglalók Árpád vezetésével
először léptek az új haza földjére
Beregvár: a Schönnborn grófok egykori kastélya
Ungvár: Kárpátalja fővárosa, belvárosi séta vásárlási lehetőséggel, látogatás a várban és a skanzenben
Tiszaújlak: turulos emlékmű
Nagyszőlős: Árpádkori róm. kat. templom, Perényi-kastély
Huszt: ref. templom, vár a „bús düledékeiden”
Visk: egy lakói szerint székely eredetű magyar falu a végeken,
református templom

Programok, időpontok

BARANGOLÁ
A szépséges Felvidék
Vártúráink során fedezzük fel együtt az egykori Felföldet!

Várak, történelmi emlékhelyek a Felvidéken
Komáromi öregvár és újvár, Vöröskő – a Pálffy grófok várkastélya, Dévény – Magyarország legnyugatibb határköve, Pozsony –
a koronázások és országgyűlések egykori helyszíne, Trencsén – a
Vág-völgy központja, hajdan Csák Máté székhelye, Beckó – más
néven Bolondóc, a legendákkal körbeszőtt vár.
2009. augusztus 20–23. • 4 nap / 3 éj
Részvételi díj: 38.000 Ft • hotel HH, félpanzióval

Kirándulás a Felvidékre, a mai Közép-Szlovákiába
A Felvidék történelmi eredetű tájnév, amelynek a múltban többféle
jelentése is volt. Mi most az egykori Felföldön található számtalan
látnivaló közül csemegézünk. Nyitra – Bajmóc vára – Körmöcbánya – Selmecbánya – Besztercebánya – Zólyom – Komárom
2009. május 9–10. Ajkai indulással • 2 nap / 1 éj
Részvételi díj: 22.500 Ft • szálloda HH, fp., 2. nap vacsora
2009. szeptember 19–20. Szombathelyi indulással • 2 nap / 1 éj
Részvételi díj: 19.800 Ft • szálloda HH, fp.
2009. október 17–18. Budapesti indulással • 2 nap / 1 éj
Részvételi díj: 19.800 Ft • szálloda HH, fp.

Szlovénia
Európa zöld szíve...

Szlovénia varázslatos világa: Postojna–Bled–Bohinj
Verecke tavasszal: Kárpátalja
2009. április 30. – május 3. • 4 nap / 3 éj
Részvételi díj: 39.500 Ft

Vereckei honfoglalás: kirándulás Kárpátaljára
2009. május 7–10. • 4 nap / 3 éj
2009. június 18–21. • 4 nap / 3 éj
2009. szeptember 24–27. • 4 nap / 3 éj
2009. október 22–25. • 4 nap / 3 éj
Részvételi díj: 41.500 Ft

Vereckei-hágó és Kárpátalja kincsei
2009. május 20–24. • 5 nap/ 4 éj
2009. július 21–25. • 5 nap/ 4 éj
2009. július 27–31. • 5 nap/ 4 éj
2009. augusztus 19–23. • 5 nap/ 4 éj
Részvételi díj: 44.500 Ft

Honfoglalás Vereckénél
Zarándoklat és kirándulás Kárpátaljára
2009. október 8–11. • 4 nap / 3 éj
Részvételi díj: 39.500 Ft
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Postojna cseppkőbarlangja és a Triglav Nemzeti Park különlegességei: Bled, Bohinj, Száva vízesés... Megannyi természeti csoda
ezernyi meglepetéssel.
2009. augusztus 15–16. Szombathelyi indulással • 2 nap / 1 éj
Részvételi díj: 28.500 Ft • hotel HH, félpanzióval
2009. október 2–4. Budapesti indulással • 2 nap / 1 éj
Részvételi díj: 31.500 Ft • hotel HH, félpanzióval

Szlovénia varázslatos világa: Bled–Bohinj
Csáktornya magyar vonatkozású emlékei, a Triglav Nemzeti Park,
Bohinj és a magasból lezúduló Száva vízesés, Bled, Postojna cseppkőbarlangja és végezetül Ljubljana látnivalói... Szlovénia a’la carte.
2009.május 15–17. Budapesti indulással • 3 nap / 2 éj
Részvételi díj: 46.500 Ft • hotel HH, félpanzióval

Szlovénia varázslatos világa, olaszországi kirándulással
A szokásos szlovéniai program olasz hangulattal fűszerezve: a Trieszt
mellett található romantikus Miramare kastély, Lipica, Piran
hangulatos belvárosa és a nyüzsgő tengerparti „főváros”: Portoroz. Romantikus nyári kirándulás tengerparti pihenéssel.
2009. augusztus 14–17. Szombathelyi indulással • 4 nap / 3 éj
Részvételi díj: 63.000 Ft • hotel HH, félpanzióval

További információ

SOK
Csehország
Sokan sokféleképpen ismerik, mi mégis másképpen
és többet szeretnénk bemutatni belőle…

Barangolás a Délvidéken

Kirándulás a csodás Prágába
Pozsony: séta a történelmi belvárosban. Prága: Szt. Vencel tér,
Óváros tér, Tin templom, Óratorony, Károly Egyetem, Károly
híd, Kisoldal, a vár, Szent Vitus Székesegyház és a Szt György
szobor... Telc: egy rendkívül szép, igazán jellegzetes középkori cseh
városka... Minden, ami pár napba belefér!
2009. május 15–17. Szombathelyi indulással • 3 nap / 2 éj
2009. július 4–6. Budapesti indulással • 3 nap / 2 éj
2009. október 23–25. Szombathelyi indulással • 3 nap / 2 éj
Részvételi díj: 32.500 Ft • hotel HH/HHH, reggelivel

Szabadka. Újvidék: a Vajdaság fővárosa. Pétervárad: „a Duna
Gibraltárja”. Székelykeve: aldunai székelyek. Nándorfehérvár,
Szendrő vára, Delibláti homokpuszta (Európa egyetlen működő
sivatagja), Kis- és a Nagy-Kazán-szoros, Vaskapu-szoros és
erőmű. Titel: a Duna és a Tisza találkozása. Aracsi pusztatemplom: a Délvidék egyik legkorábbi építészeti emléke... Lenyűgöző
szépség, természetes harmónia, kimagasló emberi alkotások...
2009. július 7–10. Szombathelyi indulással • 4 nap / 3 éj
2009. július 30. – aug. 2. Szombathelyi indulással • 4 nap / 3 éj
Részvételi díj: 39.800 Ft • falusi turizmus, félpanzióval

Várak és kastélyok Csehországban
Cesky Krumlov, Hluboka nad Vltavou: a leglátogatottabb középkori vár, Cesky Budejovice, Písek, Tabor, a Červená Lhota-i kastély, Třeboň, Jindřichuv Hradec és a világ legnagyobb mechanikus
népi betleheme, Lednice és Valtice vára... Különleges történelmi
utazás a kalandokat kedvelőknek.
2009. augusztus 20–23. • 4 nap / 3 éj
Részvételi díj: 49.000 Ft • hotel HH/HHH, félpanzióval
2009. október 2–4. Szombathelyi indulással • 3 nap / 2 éj
Részvételi díj: 37.500 Ft • hotel HH/HHH, félpanzióval

Prága és a dél-csehországi kastélyok

Salzkammergut – a csodálatos tóvidék
Gmunden, Bad Ischl: a császári család nyári rezidenciája, Wallersee, St.Gilgen és St.Wolfgang, Hallein: a híres sóbánya megtekintésével, Salzburg: az ún. „Mozartstadt”, a Melki apátság...
Ausztria néhány gyöngyszeme négy napba sűrítve.
2009. május 31. – június 3. • 4 nap / 3 éj
Részvételi díj: 49.500 Ft • panzió HH, reggelivel

Cesky Krumlov, Hluboka nad Vltavou középkori vára, Cesky Budejovice, Trebon és az ágostonrendiek gótikus kolostora, a száztornyú Prága, valamint Lednice és Valtice vára Telc-i kitérővel...
Sokat ígérő program a gazdag repertoárból.
2009. június 4–7. Szombathelyi indulással • 4 nap / 3 éj
Részvételi díj: 49.000 Ft • hotel HH/HHH, félpanzióval

Lengyelország
Lengyel-magyar két jó barát... Polak, Wegier dwa bratanki

Burgenlandi vártúra
Kismarton: az Esterházyak kastélya, Léka és Borostyánkő vára,
Güssing: Batthyány-Stratmann László emlékhely, Fraknó: Burgenland legnagyobb középkori várával... Történelmi barangolás
a múlt nagyjai nyomában.
2009. október 23–25. • 3 nap / 2 éj
Részvételi díj: 33.000 Ft • hotel HH, reggelivel

Dunamenti kerékpárút, Passau–Wien kerékpártúra

Kirándulás Kis-Lengyelországba
A leglátogatottabb nevezetességek és látványosságok bemutatása,
értő és elhivatott megismertetése. Wadowice, Krakkó, Wieliczka,
Czestochowa, Zakopane, Árva vára...
2009. május 22–25. Szombathelyi indulással • 4 nap / 3 éj
Részvételi díj: 49.000 Ft • hotel HH, félpanzióval

www.missziotours.hu

Sport, kikapcsolódás és felejthetetlen élmény... Passau – Engelhartszell: Trappista szerzetesek kolostora – Aschach: hajóspiac,
Harrach-kastély – Linz-Mauthausen: Heindlkai patinás polgárházak, Pragstein-kastély – Grein: az „arany városka” – St. Nikola
– Persenbeug – Ybbs – Pöchlarn – Melk: az apátsági székhely –
St. Michael: csontkamra – Dürstein vára – Krems – Klosterneuburg: apátság – Bécs. Könnyedén teljesíthető napi 30–70 km-es
szakaszokkal; összesen: 325,5 km
2009. augusztus 3–8. • 6 nap / 5 éj
Részvételi díj: 59.000 Ft • turista kategóriájú hotel HH, reggelivel
5

ZARÁNDOKLATOK

A testet kirándulni, a lelket pihenni hívjuk!

Zarándoklat Medjugorjéba

Zarándoklat: Mariazell – Fraknó vára
Máriazell egy darab otthon a magyaroknak az Alpokban, hisz a
szentély egyik alapítója Nagy Lajos magyar király volt. Hazafelé
megcsodáljuk Fraknó várát is.
2009. április 25. • Részvételi díj: 8.800 Ft

„Kérünk téged, mentsd meg világunkat, ezt a világot, ahová egyszülött Fiadat küldted, a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Te vagy az
egyetlen reményünk. Ó Örök Szeretet.” – Istenem, Atyánk!
medjogurjei ima
2009. május 19–23. • 5 nap / 4 éj
Részvételi díj: 32.500 Ft • 2–3–4 ágyas szobák, zarándokszálláson,
zuhanyzó, wc a szobában vagy a folyosón, reggeli

Máriavölgy – Pozsony
Máriavölgy (vagy ahogy sok pozsonyi ma is nevezi: Mariathal, szlovákul: Marianka), ez az ősi, kedvelt búcsújáró hely a Kis-Kárpátok
nyugati nyúlványainál, Pozsonytól néhány kilométerre fekszik. A
szűk völgyben, festői környezetben található Mária-kegyhely története a távoli múltba nyúlik vissza.
2009. május 2. • Részvételi díj: 4.800 Ft

Csíksomlyói zarándoklat

Férfiak zarándoklata, Boldog Gizella királynőnk
városába, Passauba – Melk, Altötting, Salzburg
A magyarok első koronás uralkodónője, Gizella bajor hercegnő
Henrik bajor herceg és Gizella burgundiai hercegnő leánya volt.
980 körül született, és Szent Wolfgang bencés szerzetes gondos
nevelésében részesült.
2009. május 6–9. • 4 nap / 3 éj
Részvételi díj: 59.000 Ft • szálloda HHH, fp., Salzburgban ebéd

AUTÓBUSZOS TÁRSAS ÚTJAINK*
* A társasutak részvételi díja minden esetben egy főre Ft-ban értendő, és tartalmazza az utazás, a szállás, a megjelölt ellátás és a csoportkísérés/idegenvezetés
költségét. A biztosítás és a belépők árát a részvételi díj nem tartalmazza.
HASZNOS ÉS ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
Kivonat a Misszió Tours Kft. utazási szerződéséből
UTAZÁSI SZERZŐDÉS
Misszió Tours Kft. (Továbbiakban: Misszió Tours) székhely: 9600 Sárvár, Gárdonyi u. 6. Fiókirodáink: 9600 Sárvár, Batthyány u. 41/b. Tel.: +36 (95) 322-645,
mobil: +36 (20) 229-1750, e-mail: missziotours@varsat.net, valamint 2310 Szigetszentmiklós, Tököli u. 19. I/5. Mobil: +36 (20) 565-3258, cégjegyzék szám: 1809-107133, nyilvántartási szám: U-000829, adószám: 13911223-2-18, vagyoni biztosíték nyújtója: QBE Ins. (Europe) Ltd. Mo. Fióktelepe.
A 281/2008. (XI.-28.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően az alábbiakban
teszi közzé általános utazási feltételeit. A jelen általános szerződési feltételek, valamint a programfüzetben és a www.missziotours.hu (továbbiakban honlap) honlapon közölt információk az utazási szerződés részét képezik.
Az utazási szerződésre – a programfüzetben, az utazási szolgáltatásokról szóló
egyéb tájékoztatókban, a honlapon, az utazásra jogosító okmányban, a részvételi
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A csíksomlyói ősi Mária-kegyhelyen 1567 óta gyűlnek össze minden év pünkösd szombatján a gyergyói és csíki székelyek, valamint
a gyimesi és moldvai csángók, hogy teljesítsék őseik fogadalmát.
Abban az évben János Zsigmond fejedelem seregeivel indult a székelyek ellen, a helyiek azonban ellenálltak, és pünkösd szombatján
győzelmet arattak. Ekkor fogadták meg, hogy hálából minden
évben ugyanazon a napon elzarándokolnak Csíksomlyóra. Azóta
a fogadalmi zarándoklat és búcsú jelentős mértékben kiszélesedett, óriási, több százezres sokaság jön el évről évre összegyűlni a
Somlyó-nyergében megtartott ünnepi nagymisére.
2009. május 28. – június 1. • 5 nap / 3 éj • Szombathely, Budapest, Szolnok, Berettyóújfalu útvonalon
2009. május 28. – június 1. • 5 nap / 3 éj • Budapest, Kecskemét, Békéscsaba, Békés, Sarkad útvonalon
Részvételi díj: 37.500 Ft • vendéglátó házak, panziók, reggeli, estebéd
díj megfizetését igazoló számlában, valamint a jelen szerződési feltételekben nem
szabályozott kérdésekben az utazási szerződéséről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) rendelkezéseit és a Polgári Törvénykönyvről
szóló 1959. évi IV. törvény 415-416. §-ait kell alkalmazni. A jelen általános szerződési feltételek irányadóak a Misszió Tours által nyújtott bármilyen, a Rendelet
hatálya alá tartozó szolgáltatására.
RÉSZVÉTELI DÍJ FIZETÉS FELTÉTELEI
Az utas jelentkezéskor előleget fizet, melynek mértéke a részvételi díj és az utas
által megrendelt szolgáltatások összesített díjának 40%-a. A részvételi díj és a többi
megrendelt szolgáltatás hátraléka 30 nappal az utazási szerződésben feltüntetett
vagy a külön értesítésben meghatározott indulási napot megelőzően fizetendő. A
hátralék befizetésével kapcsolatban a Misszió Tours külön értesítést nem küld.
Amennyiben az utas ezen feltételt nem teljesíti, a Misszió Tours a megrendelést
lemondottnak tekintheti és jogában áll az utazási feltételekben rögzített lemondási
költséget felszámítani.
Ha a jelentkezés az utazást megelőző 30 napon belül történik, akkor a teljes részvételi díj fizetendő (a többi megrendelt szolgáltatás díjával együtt).

További információ

Csíksomlyói pünkösdi búcsú erdélyi körutazással
2009. május 27. – június 1. • 6 nap / 5 éj
Részvételi díj: 49.800 Ft • vendéglátóházak/panziók, reggeli, estebéd

Csíksomlyói pünkösdi búcsú dél-erdélyi körutazással
... valamint Böjte Csaba testvér gyermekotthonának meglátogatásával
2009. május 27. – június 1. • 6 nap / 5 éj
Részvételi díj: 49.800 Ft • vendéglátóházak/panziók, reggeli, estebéd

Máriapócsi zarándoklat
Máriapócs Európa hírű búcsújáró kegyhely, nemzeti zarándokhely.
A több mint 350 évvel ezelőtt épült Bazilika, Monostor és a Kolostor épülete, a Szent János termálkút gyógyvize varázslatos, felejthetetlen élményt jelent, meghitt nyugalmat áraszt.
2009. szeptember 12–13. • 2 nap / 1 éj
Részvételi díj: 11.800 Ft • zarándokszállás, zuhanyzó, wc a szobában vagy a folyosón, vacsora, reggeli, ebéd

Fatimai zarándoklat Portugália nevezetességeivel
repülővel
Fatima, a világ legnagyobb Mária-kegyhelyeinek egyike. A Szent
Szűz először 1917. május 13-án jelent meg a „Béke völgyében” és
a rózsafüzér imádkozását kérte a gyermekektől és azt, hogy 6 hónapon át ugyanezen időben jöjjenek el hozzá.
2009. július 11–16. • Részvételi díj: 146.500 Ft
További költség: fakultatív kirándulások, belépőjegyek, reptéri illeték, utas- és stornobiztosítás

Mátraverebély-Szentkút, Nemzeti Emlékhely-Recsk
– zarándoklat
Szentkút: a népi hagyomány szerint 1091 vagy 1092-ben Szent
László király lova patája nyomából fakadt a mai Szentkút forrása.
1095 és 1195 között történhetett az első testi gyógyulás, amikor a
Szűzanya, karján a kis Jézussal, megjelent egy verebélyi néma
pásztornak, és a mai Szentkút forrásvizével meggyógyította.
Nemzeti emlékhely: a község központjától 6 km-re, a Csákánykõ alatt hozták létre 1950-ben az azóta már hírhedtté vált
kényszermunkatábort, ahol 1300 ember raboskodott bírói ítélet
nélkül. Az 1991-ben felavatott monumentális emlékmű, majd az
1996. szeptember végén átadott Nemzeti emlékpark állít örök
emléket a megalázott, meggyötört áldozatoknak.
2009. augusztus 15. • Részvételi díj: 2.900 Ft
RÉSZVÉTELI DÍJAK ÉRVÉNYESSÉGE
A részvételi díj az utazási ajánlatban meghirdetett szolgáltatások időtartamára az
adott minőségben az árat, a Misszió Tours szervezési díját és az általános forgalmi
adót tartalmazza. Nem tartalmazza az útlevél az esetleges vízum költségét és a költőpénzt.
Az utazási költségek, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó adók, illetékek, közterhek,
valuta árfolyamok jelentős megváltozása miatt a Misszió Tours a részvételi díjat
legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal felemelheti. Ha a részvételi díj
emelése a 8%-ot meghaladja, akkor az utas az erről kapott értesítéstől számított 3
naptári napon belül írásban elállhat a szerződéstől és a befizettet részvételi díj részére maradéktalanul visszafizetendő. Az előfoglalási kedvezménnyel befizetett
utasok számára a Misszió Tours árfolyam változás esetén sem emel részvételi díjat.
LEMONDÁSI FELTÉTELEK
Az utazás megkezdése előtti 60 napon kívüli lemondás díjmentes. Ha az utas 60
napon belül mondja vissza a részvételt, úgy a következő sztornó díjak (útlemondási
díjak) érvényesek:
– 60–35 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 10%-a,
– 34–31 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 25%-a,
– 30–21 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 40%-a,
– 20–15 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 60%-a,

www.missziotours.hu

Lourdes-i zarándoklat
1858. február 11-én Bernadett Antonietta nővérével és Johanna
nevű barátnőjükkel éppen fát gyűjteni mentek az erdőbe. Arra a
helyre indultak, „ahol a patak a Gave-ba ömlik”. A Massabielle barlang elé érve Antonietta és Johanna a patak jegén átkeltek a túloldalra, Bernadett azonban asztmája miatt habozott utánuk menni.
Abban a pillanatban „szélzúgásszerű hangot” hallott, de „egyetlen
ág sem mozdult. Fejét fölemelve a sziklaüregben egy fényben
fürdő kislányt vett észre, aki mosolygott rá és őt figyelte”. Ez volt
Szűz Mária első jelenése.
2009. szeptember 28. – október 5. • 8 nap / 7 éj
Részvételi díj: 96.500 Ft • 3 éj panzióban, reggeli; 4 éj zarándokszálláson, reggeli, ebéd, vacsora
– 14–8 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 80%-a,
– 7 napon belüli lemondás, valamint a meg nem jelenés esetén a teljes részvételi
díj 100%-a.
Valamennyi, a Misszió Tours programfüzetében meghirdetett csoportos utazás
részvételi díja stornó biztosítást nem tartalmaz.
EGYÉB RENDELKEZÉSEK
A Misszió Tours vagyoni biztosítékát a QBE Insurance (Europa) Magyarországi
Fióktelepe nyújtja. A Misszió Toursnak folyamatosan elérhető telefonszámai: +36
(20) 229-1750, +36 (20) 565-3258.
BBP BIZTOSÍTÁS
A Misszió Tours utasai az utazás időtartamára betegség-, baleset- és poggyászbiztosítást kötnek. Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért
az utas felelős. A 2009. évben induló csoportos utazások részvételi díjai nem tartalmazzák a BBP biztosítást, de ennek megkötése (a QBE Insurance (Europa) Magyarországi Fióktelep Classic utasbiztosítás módozata 445Ft/nap/fő), valamint az
EUB (Európai Utazási Biztosító) Nívó módozata 400 Ft/nap/fő, szerződéskötési
feltétel. Ez alól kivétel, ha az utas írásban nyilatkozik, hogy már rendelkezik biztosítással az adott évre, ebben az esetben a betegségből, balesetből, stb. adódó öszszes felelősség és költség az utast terheli.
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VÁROSLÁTOGATÁSOK
REPÜLŐVEL
PÁRIZS
a bohém és művészi kulturális főváros
A visszafogott vélemények szerint is a világ
legszebb városának számító Párizs mindenkit
magába bolondít, az ide látogató szeretne
visszatérni – felejthetetlen utazása után – e
számos látnivalóval rendelkező, leírhatatlan
hangulatú városba.
2009. szeptember 11–15. • 5 nap / 4 éj
Részvételi díj: 96.400 Ft
szálloda HH, reggelivel, utaskísérő/idegenvezető, + repülőjegy

RÓMA, az olasz csizma ékszere
Róma történelmi központja Európa egyik legnagyobb és műemlékekben leggazdagabb történelmi városközpontja. Egy feledhetetlen hetet töltünk el az örök városban.
2009. október 30. – november 5. • 7 nap / 6 éj
Részvételi díj: 89.800 Ft • zarándokház, reggelivel, + repülőjegy

EGYNAPOS KIRÁNDULÁSOK
Pozsony
Egy szép nap, kellemes sétával az egykori királyi koronázó városban. Pozsony, Pressburg, Bratislava – a háromnyelvű város.
2009. június 7. • Budapesti indulással
Részvételi díj: 5.800 Ft

Bécs, a császárváros
Bécs, avagy ahogy a németek nevezik Wien, Ausztria fővárosa
és egyben az ország legkisebb szövetségi tartománya. A főváros
az ország egyik szellemi, kulturális és gazdasági központja is. Nekünk magyaroknak történelmünk okán is különleges élmény lehet
egy ilyen bécsi kiruccanás.
2009. augusztus 29. • Budapesti indulással
Részvételi díj: 5.900 Ft

Advent Pozsonyban, a királyi koronázó városban
Villány a bor városa
„Villány a testes, tüzes vörösborok hazája. A csodás természet, az
éghajlat, az itt élő emberek szorgalma, szaktudása, vendégszeretete
valamint a borral szembeni magas minőségi elvárások tették nemzetközileg és országosan is méltán híressé a Villányi vörösbort. Mértéktartó fogyasztása jótékony hatással van egészségünkre.”
2009. március 28–29. • 2 nap / 1 éj
Részvételi díj: 19.500 Ft • panzió, fp., borkóstoló program

Igazi adventi hangulat, városnéző sétával.
2009. december 6. • Budapesti indulással
Részvételi díj: 5.800 Ft

Advent Bécsben
Adventi kavalkád a Schönbrunn-i kastély meglátogatásával és belvárosi sétával.
2009. december 13. • Budapesti indulással
Részvételi díj: 5.900 Ft

BELFÖLDI PROGRAMAJÁNLATAINK

IRODÁINK SZOLGÁLTATÁSAI

Belföldi programajánlataink
• Bortúrák a Dunántúl történelmi borvidékeire (Villány, Pannonhalma, Sopron, Somló-hegy)
• Hegyvidéki és vízparti üdülőprogramok
• Termál- és gyógyüdülések
• Falusi üdülés klasszikus parasztportákon

Irodánk szolgáltatásai
• Saját szervezésű társasutazások
• Szállásfoglalás, városlátogató programok szervezése belföldön és
Európa nagyvárosaiban
• Bel- és külföldi üdülési ajánlatok széles kínálata partnerirodáink ajánlataival: gyógy- és wellness hetek, tengerparti üdülések, nyár a télben programok, egzotikus utazások, sítúrák...
• Idegenvezetés elismert, szakmájukat a legmagasabb színvonalon
művelő idegenvezetőkkel
• Kitűnő minőségű, jó árkategóriájú autóbuszok közvetítése
• Zárt csoportok, közösségek, klubok, baráti társaságok stb. részére
egyedi igények szerinti programkínálat összeállítása
• Egyéni utazóknak egyénre szabott programszervezés a Kárpátmedence országaiba
• Jelentős gyermekkedvezmények – érdeklődjön irodáinkban!

Misszió Tours Kft. • U-000829 • www.missziotours.hu
Irodáink: 2310 Szigetszentmiklós, Tököli u. 19.
Tel.: 24/530-980, Fax: 24/530-980, Mobil: 20/565-3258
E-mail: missziotours@invitel.hu
missziotours@missziotours.hu
9600 Sárvár, Batthyány u. 41/B
ÚJ! ÚJ!
Tel./Fax: 95/322-645, Mobil: 20/229-1750
E-mail: missziotours@varsat.net
sarvar@missziotours.hu
Értékesítő és személyszállító partnereink:
Claudibus 2000 Bt. 9700 Szombathely, Fraknó u. 13.
ÚJ! ÚJ!
Tel.: 20/9137-198, Fax: 94/332-622, www.claudibus.hu
Cservák és Társai Kft. 2220 Vecsés, Vágóhíd u. 28.
Tel.: 29/350-469, Fax: 29/552-441, www.cservakbusz.hu

Áraink 1 euro = 300 Ft árfolyamig érvényesek.
Bővebb információk és részletes programleírások
honlapunkon találhatóak: www.missziotours.hu
Kérésére ajánlatainkat nyomtatott formában,
postai úton is eljuttatjuk Önhöz!

