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A részvételi díj tartalmazza szállítás és 
csopor tkísérő-idegenvezetés költségét,  
csónakkirándulás, Tiszavirág Ártéri sétaút és a 
darules árát. Külön rendelhető a hortobágyi 
halászlé (1500 Ft/fő).

ZARÁNDOKLAT CZESTOCHOWABA

Zarándoklatot vezeti: 
Székely János római katolikus püspök

 Zólyom – Besztercebánya – Lőcse – 
Késmárk – Krakkó – Czestochowa – 

Kalwaria Zebrydowska – Wadowice – 
Árva

A részvételi díj tartalmazza az utazás költségét 
kényelmes légkondicionált, büfés autóbusszal; 
három éjszaka szállást Krakkóban 2-3 ágyas 
stúdiókban, utaskísérőt és idegenvezetőt a teljes 
út alatt. Félpanziós ellátás (3 vacsora) külön 
rendelhető: 8.600 Ft.

39.900 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza az utazást, a három 
é j s z a k a i  s z á l l á s t  f é l p a n z i ó v a l ,  a  
programszervezést és idegenvezetést. 

42.800 Ft/fő

HORTOBÁGY

8.400 Ft/fő

VERECKE: KÁRPÁTALJA KINCSEI

A részvételi díj  tartalmazza az útiköltséget, 
kényelmes légkondicionált, büfés autóbusszal, 
szállást és bőséges félpanziós ellátást, reggelivel 
és estebéddel, valamint utaskísérőt, részletes 
helyi idegenvezetéssel. Továbbá tartalmazza a 
járulékos költségeket is, mint pl. a határátkelés 
és a búcsú-est költségét. 

46.500 Ft/fő

FELVIDÉK ÉS DÉL-LENGYELORSZÁG NEVEZETESSÉGEIVEL

2010. október 14-17. (4 nap / 3 éj)

BARANGOLÁS A DÉLVIDÉKEN

KÁPRÁZATOS KIRÁNDULÁS A HORTOBÁGYON

2010. október 14-17. (4 nap/ 3 éj)

2010. október 24.

ÚTKÖZBEN BEREGI - SZATMÁRI EMLÉKHELYEK

2010. november 02 - 06. (5 nap/ 4 éj)

NÁNDORFEHÉRVÁRRAL ÉS A VASKAPUVAL
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A CSODÁS CSEHORSZÁG

A részvételi díj tartalmazza az utiköltséget, 
csoportkísérő idegenvezetést, 2 éjszaka szállást 
(Hotel***) reggelivel. 

34.900 Ft/fő

LEDNICE – VALTICE – PRÁGA – KUTNA HORA

2010. november 5-7. 
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RÓMA

Az út lelki vezetője: 
Ft. Kiss Csaba budaörsi káplán

Orvieto – Assisi – Firenze – Padova 
nevezetességeivel

A részvételi díj tartalmazza az útiköltséget (kényelmes, 
légkondicionált, büfés autóbusszal), szállást hat éjszakára 

(2 éj Hotel**, 4 éj színvonalas zarándokszállás), 
csoportkísérő idegenvezető, programszervezés költségét.

98.500 Ft/fő

„AZ OLASZ CSIZMA ÉKSZERE”

2010. október 24-30. (7 nap / 6 éj)

A híres bécsi puncs illatú adventi vásárral

.
Indulás: 5,00 óra, Budapest, Hősök tere, 
Műcsarnok elől, 5,30 Szigetszentmiklós, Városi 
Könyvtár parkolója
A részvételi díj tartalmazza az utazás költségét 
és a csoportkísérő- idegenvezetést.

5.990 Ft/fő

ADVENT BÉCSBEN
A SCHÖNBRUNN-I KASTÉLY MEGLÁTOGATÁSÁVAL 

2010. 12. 11. (szombat), 12.17. (péntek),                         
12. 19. (Advent utolsó vasárnapja)
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A TÉLI ZAKOPÁNE

A részvételi díj tartalmazza az utazás költségét, 
szállást (2 éj) és félpanziós ellátást, csoportkísérő 
és idegenvezető költségét. 

29.800 Ft/fő

DÉL-LENGYELORSZÁG GYÖNGYSZEME

2010. november 26-28. (3 nap/2 éj)

SZILVESZTER A SZÉKELYFÖLDÖN

A részvételi díj tartalmazza az utazás költségét, 
kényelmes autóbusszal, szállást és teljes ellátást, 
a szilveszteri mulatság teljes költségét, nótás 
előmulatságot és a morzsa bulit (tehát 
háromnapos mulatást) és az újévi lovas szánozás 
árát is. 

Tartalmazza a fent felsorolt költségeket, kivéve 
az utazás költségét. 

58.500 Ft/fő
autóbusszal

EGYÉNI ÉS AUTÓBUSZOS UTAZÁSI LEHETŐSÉGGEL!

2010. december 29 – január 02. (5 nap/ 4 éj)

47. 500 Ft/fő
egyéni utazással

A részvételi díj tartalmazza utazás költségét, 
szállást és félpanziós ellátást, a vasárnapi 
ebédet, mulatság költségét (ital felszolgálás lesz 
a bálban, de ezt mindenki egyénileg rendezi), 
csoportkísérőt, csoportos utasbiztosítást 
megkötve mindenkinek. A buszon a helyeket 
jelentkezés sorrendjében töltjük fel.

TOVÁBBI SZILVESZTERI AJÁNLATAINKAT 
KÉRJE IRODÁNKTÓL.

39.500 Ft/fő

PÓTSZILVESZTER A SZÉKELYFÖLDÖN
HAGYOMÁNYOS ÉVINDÍTÓ MISSZIÓS PROGRAM

2011. január 14-17. (4 nap/ 3 éj)

A részvételi díj tartalmazza az útiköltséget, 
szállást (4 éj) panziós elhelyezéssel, félpanziós 
ellátást, csoportkísérő-idegenvezetést. 

48.900 Ft/fő

MÁRCIUS IDUSA ERDÉLYBEN
TAVASZ A SZÉKELYEKNÉL

2011- március 11-15. (5 nap/ 4 éj)
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A részvételi díj tartalmazza az útiköltséget, 
csoportkísérő idegenvezetést, 2 éjszaka szállást 
(Hotel***) reggelivel. 

34.900 Ft/fő

TAVASZI KIRÁNDULÁS CSEHORSZÁGBA
LEDNICE - VALTICE - PRÁGA - KUTNÁ HORA 

2011. március 13-15. (3 nap/ 2 éj)

TOVÁBBI AJÁNLATAINK

ISKOLAI KIRÁNDULÁSOK 
szervezése és lebonyolítása (minden 
k o r o s z t á l y  s z á m á r a ) ,  é v t i z e d e s  
gyakorlattal, Magyarországon és a 
Kárpát-medence országaiban

SZAKMAI PROGRAMOK
csapatépítő és céges kirándulások

BARÁTI TÁRSASÁGOK
egyesületek, klubok kirándulásai egyéni 
vagy közös utazással

RAFTING ÉS BARLANGTURIZMUS 
Erdélyben vagy a  Kárpátok más  
országaiban

MOTOROS HÓSZÁNOZÁS, 
hószános túrák a Keleti-Kárpátokban 
(decembertől-márciusig)

ZARÁNDOKLATOK 
hazai vagy távolabbi kegyhelyekre, mint 
például Fatima, Lourdes, Medjugorje stb.

RENDHAGYÓ, EGYÉNI ELKÉPZELÉSEK 
szerinti programok előkészítése, 
megszervezése idehaza vagy a környező 
országokban
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Lelki vezető és idegenvezető: 
Székely János római katolikus püspök

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegy árát, 
szállást (Hotel***) félpanziós ellátással, a helyi 
bérelt autóbusz költségét és a szervízdíjat. Külön 
fizetendő: reptéri illeték, BBP biztosítás (790 
Ft/nap), stornó biztosítás (1,5 %), és a 
belépőjegyek ára.

235.900 Ft/fő

SZENTFÖLDI ZARÁNDOKLAT

2011. október 23-31. (10 nap/8 éj) 

A részvételi díj tartalmazza az útiköltséget, 4 
éjszaka szállást falusi turizmus keretében, 
bőséges félpanziós ellátást, csoportkísérő-
idegenvezetés, valamint a húsvéti ebéd és a  
locsolóbál költségét.

53.800 Ft/fő

HÚSVÉT ERDÉLYBEN
ÜNNEPI HATÁRKERÜLÉS A SZÉKELYEKNÉL

2011. április 22–26. (5 nap/ 4 éj)

UTAZÁS REPÜLŐVEL ÉS HELYI AUTÓBUSSZAL

A részvételi díj tartalmazza az utazást, három 
éjszaka szállást, félpanzióval (vacsora és reggeli), 
programszervezést és a helyi idegenvezetés 
költségét.

35.800 Ft/fő

FELVIDÉK I.
NYUGAT- FELVIDÉK

2011. április 28 – május 1. (4 nap / 3 éj)

ÚJ!
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A részvételi díj tartalmazza az utazás költségét, 
kényelmes légkondicionált, büfés autóbusszal, 
szállást (3 éj, Hotel ***) és félpanziós ellátást, 

valamint a csoportkísérő-idegenvezetést.

59.700 Ft/fő

NYUGAT-BALKÁN NEVEZETESSÉGEI
ZADAR - MOSTAR - MEDJOGURJE - DUBROVNIK- SZARAJEVÓ - PLITVICEI-TAVAK

2011. április 30-május 03. (4 nap/3 éj)

A részvételi díj tartalmazza az útiköltséget, 
kényelmes légkondicionált, büfés autóbusszal, 
szállást és bőséges félpanziós ellátást, reggelivel 
és estebéddel, valamint utaskísérést és a 
részletes helyi idegenvezetést. Továbbá 
tartalmazza a járulékos költségeket is, mint pl. a 
határátkelés és a búcsúest költségét.

41.900 Ft/fő

VERECKE
KÁRPÁTALJA KINCSEI

2011. május 19 - 22. (4 nap/ 3 éj)

A részvételi díj tartalmazza az utazás költségét 
(légkondicionált, büfés autóbusz), szállás és 
félpanziós (vacsora,  estebéd) ellátást,  
csoportkísérő idegenvezetést valamint a zenés 
esti mulatság költségét.

41.800 Ft/fő

KIRÁNDULÁS ÉSZAK-ERDÉLYBE

2011. május 20-23. (4 nap/3 éj)

SZATMÁR – BÁNYAVIDÉK – MÁRAMAROS 

.SZERVEZÉS ALATT

2011. május 27-29. (3 nap/ 2 éj)

KERÉKPÁRRAL A FERTŐ-TÓ KÖRÜL



A különböző pünkösdi útjaink részletes 
ismertetését kérje irodánktól.

39.500 Ft-tól

CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚ
2011. június. 08 - 13. 

MÁR

Hagyományosan, esetleg Erdély kevésbé ismert nevezetességeivel vagy akár gyalogosan.

MISSZIÓ TOURS Utazási Iroda 
• U-000829 •

2310 Szigetszentmiklós, 
Tököli u. 19. I/5.

Tel: +36205653258
missziotours@missziotours.hu

www.missziotours.hu

29.900 Ft/fő

TÉLI ÖRÖMÖK KELETI-KÁRPÁTOKBAN
MOTOROS SZÁNOZÁSI LEHETŐSÉGGEL

A részvételi díj 
tartalmazza  a szállás 
költségét (4 nap/ 3 éj, panzió 
* * *  v a g y  H o t e l * * * ) ,  
félpanziós ellátás ( reggeli és 
háromfogásos vacsora). 
Továbbá tar talmazza a 
következő programok 
árát is: disznóvágás székely 
tanyán, disznótoros vacsora 
– élő zenével, lovasszánozás 
(kürtős kalács és forraltbor 
felszolgálásával) szánkózási 
lehetőséggel.

Fakultatívan rendelhető 
program: egész napos 
motoros hószános túrázás, 
idegenvezetővel, uzson-
nával. Az útvonal hossza kb. 
60-70 km. 
Ára: 100 EUR /nap / 1 vagy 2 
személyes hószán.
Utazás egyénileg vagy 
igény esetén autóbusszal, 
esetleg menetrend szerinti 
repülőjárattal és tranzit 
szállítással. A repülőgépes 
utazás előzetes szervezéssel 
gyors, kényelmes és kedvező 
árú utazást biztosít.

ÚJ!


