ZSIDÓ EMLÉKEK és KULTÚRA EURÓPÁBAN
Németország – Franciaország - Svájc
2013. SZEPTEMBER 16 – 24
Utazás módja
Elhelyezés

autóbusszal
Időtartam
9 nap
Úti okmányok
személyi igazolvány
középkategóriás szállodákban, kétágyas, zuhanyzós / WC-s szobákban

Részvételi díj

min. 35 fő utazása esetén
Ellátás

209.500.-Ft / fő
reggeli

Egyágyas szoba
felára
Félpanzió felára

Áraink 295.-Ft / 1 EUR árfolyamig garantáltak!

83.200.-Ft
61.000.-Ft / fő

Kötelező betegség-, baleset-, poggyász-, és útlemondási biztosítás 6.800.-Ft / fő
Részvételi díj

min. 25 fő utazása esetén
Ellátás

249.990.-Ft / fő
reggeli

Egyágyas szoba
felára
Félpanzió felára

Áraink 295.-Ft / 1 EUR árfolyamig garantáltak!

83.200.-Ft
61.000.-Ft / fő

Kötelező betegség-, baleset-, poggyász-, és útlemondási biztosítás 7.200.-Ft / fő

A részvételi díj tartalmazza az utazást légkondicionált autóbusszal, idegenvezetővel, nyolc
éjszakai szállást (1 éj Nürnberg környékén, 4 éj Párizsban, metró közeli szállodában, 1 éj
Freiburg környékén, 2 éj Luzernben), reggelivel,
de nem tartalmazza a belépőjegyek árát (ezek várható összege: kb. 60.- €)
Versailles

2.500.-Ft / fő

Fakultatív kirándulások
Pilatus hegyi kirándulás 2100 méteres magasságig
(egész nap, hajóval, felvonóval, fogaskerekűvel)

18.990.-Ft / fő

1. nap:
Budapest – Nürnberg / Indulás Budapestről a kora reggeli órákban. Egész nap
utazás rövid pihenőkkel, Nürnbergbe. Kereskedők, feltalálók és tudósok tették a középkorban
Nürnberget a földkerekség legpompásabb városává. A várost említő legkorábbi írásos emlék az
1050-ből származik. Középkori szépségét a II. Világháború utáni felújítás során nyerte vissza, bár
az eredeti épületek nagy része szinte teljesen megsemmisült. Legfontosabb látnivalói: a tornyos
kapuk, Lorenzer Platz (kedvelt találkahely), Szent Lőrinc-templom, előtte az Erény kútja, szemben
a Nassauer Ház; Schöner Brunnen – Szép kút – (medencéjét finom vonalú reneszánsz rács veszi
körül, a híres aranygyűrűvel; a néphit szerint, aki háromszor megforgatja, teljesül a kívánsága),
Albrecht Dürer háza, Főtér, Kaiserburg, Miasszonyunk temploma. A 20. században a város a náci
háborús bűnösök 1945 és 1949 között lefolytatott pere, a nürnbergi per nyomán lett közismert.
Természetesen nem lesz idő arra, hogy mindent megnézzenek, de a megérkezés után egy nagy
sétát tehetnek a városban. Majd a tranzitszállás elfoglalása és vacsora.
2. nap:
Nürnberg – Párizs / Reggeli után továbbutaznak Párizsba. Érkezés a késő délutáni
órákban. A szállás elfoglalása után sétahajózás a Szajnán (jegy a helyszínen fizethető). A hajóút
során megkezdik az ismerkedést a várossal, kiemelkedő műemlékeivel és hídjaival. Vacsora és
szállás Párizsban
3. nap:
Párizs
/
Reggeli után egész napos városnézés Párizsban. Megnézik Párizs
kiemelkedő nevezetességeit: a gótikus építészet világhírű gyöngyszemét, a Notre Dame katedrálist,
majd megcsodálhatják a világ legjelentősebb művészeti gyűjteményének otthont adó Louvre
múzeum kincseit. Végül az Eiffel toronyról vethetnek pillantást Párizsra, később pedig a

méltóságteljes Diadalívet és a pompás Champs-Elysées sugárutat látogatják meg. Természetesen
nem maradhat ki a város fölé magasodó Sacré Coeur bazilika és a híres Festők tere.
Folytatásképpen többek között Napóleon síremlékének, az Invalidusok Dómjában, Rodin
szobrászművészetének, a Musée d'Orsay impresszionista gyűjteményének, az Opera negyed, a
Fragonard parfüm múzeum várja még az érdeklődőket. Nem maradhat ki a vásárlás a La Fayette
áruházban sem. Vacsora és szállás Párizsban.
4. nap:
Párizs – Loire mentén – Párizs / Reggeli után kirándulás a Loire folyó völgyében
fekvő kastélyokhoz: Megtekintik Amboise-t, a Loire fölé magasodó kastélyt; Chenonceau-t, a
pompájában legvonzóbb reneszánsz építményt a Cher folyó völgyében, valamint Cheverny-t.
Visszatérés Párizsba az esti órákban. Vacsora és szállás.
5. nap:
Párizs – Versailles – Párizs / Reggeli után meglátogatják a francia kultúra egyik
legismertebb kincsét: Versailles-t, a Napkirály palotáját, majd visszatérés a fővárosba, s a nap
hátralévő részében a város zsidó emlékeivel ismerkednek. Rue des Rosiers: ez a keskeny utca Párizs
tulajdonképpeni zsidó negyede, ahol kóser boltok, falafelt árusító standok és kegyeleti tárgyakat
árusító kis üzletek sorakoznak. Az eredetileg itt élt zsidókat a második világháborúban elhurcolták.
A negyedben található a Zsidó Múzeum, amely a Hôtel de Saint-Aignan épületében a zsidó
művészet és kultúra gyűjteményét vonultatja fel. Erre járva érdemes betérni a Chez Marianne nevű
népszerű éterembe is, ahol olyan igazi zsidó ételkülönlegességek kaphatók, mint a falafel vagy a
fűszeres, sós hering. Kicsivel messzebb találjuk a Holokauszt Emlékművet, ahol állandó kiállítás
nyílt a koncentrációs táborokról. Írásos és fényképes dokumentumok mellett az elhurcoltak
személyes tárgyai is megtalálhatók itt. Az emlékműhöz archívum, kutatóintézet és előadó is
tartozik, mivel ez Európa legjelentősebb holokauszt központja. Vacsora és szállás Párizsban.
6. nap:
Párizs – Colmar – Freiburg / Egy korai reggeli után indulás Elzász egyik legszebb
városába, Colmarba. A festői Colmart méltán tartják Európa egyik legszebb kisvárosának. Ódon
hangulatával, műemlékeivel, csatornáival, favázas házsoraival különleges élményt nyújt. Városnéző
séta, majd rövid pihenő után utazás Németországba, Freiburgba, a Fekete erdő fővárosába.
Vacsora és szállás.
7. nap:
Freiburg – Basel – Luzern / Reggeli után városnézés Freiburgban. A középkori
alapírású várost az erdő, a bor és a gótika városának is nevezik. Nemcsak szűk utcáiról, sokszínű
piacáról, középkori hangulatot idéző óvárosáról, és a belvárost keresztül-kasul átszelő
patakocskájáról (Bächle) nevezetes, hanem mindenekelőtt a csodálatos gótikus székesegyházáról, a
Münster-röl. A látogatás után elutazás Svájcba, a három ország határán fekvő izgalmas városba,
Bázelbe. Az első úti cél Bázel, az I. Cionista Világkongresszus helyszíne, ahol megalakult a Cionista
Világszervezet. Egy rövid pihenő után utazás tovább Luzernbe. Városnéző séta, majd vacsora és
szállás.
8. nap:
Luzern / Egy csodálatos nap Luzernben. Hajózás a luzerni tavon Alpnachstadba,
majd onnan a Pilatus hegyre, 2132 méter magasra, a világ legmeredekebben közlekedő
fogaskerekűjével. Vacsora és szállás Luzernben.
9. nap:
Luzern – Budapest / Reggeli után továbbindulás, utazás egész nap rövid pihenőkkel.
Érkezés Budapestre a késő esti órákban.
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Érdeklődés és jelentkezés:
Művészet – Sport - Egészség Egyesület MSE Tours
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www.msetours.hu
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