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TAVASZ ÁZSIÁBAN: JAPÁN – HONG KONG – THAIFÖLD 
Történelmi körutazás a tavaszi Ázsiában – Thaiföldi nyaralással 

 
 

Japán, Hongkong és Thaiföld önmagukban is szép, izgalmas uticélok. Különösen egy csomagban, ahol a Japán 
legszebb déli tartományát,  Hongkong csodáit bemutató körút egy remek thaiföldi, déltengeri üdüléssel párosul. 
 
 
 
Van azonban egy legyőzhetetlen érv, amiért ezt a kombinációt ajánljuk, és évente csak egy alkalommal! 
Évente egy, és csak egy indulási időpont van, ami valami rendkívülit tesz hozzá ehhez a körúthoz. A 
legközelebbi ilyen időpont: 2017. április 2.-ka. Ha ekkor indulunk, akkor... 
 
 
 

Április első és második hete Oszakában a 
cseresznyevirágzás időszaka. 
 
A Sakura, a Japán cseresznyevirágzás, mint egy, a Japán 
szigetein végig vonuló több száz kilométer széles , délről 
északra gördülő, színpompás virágöv, ekkor ér Oszakába. 
Virágzó cseresznyefák százezrei szegélyezik az utakat, lepik el 
a parkokat, terítik be a tájat és körítik a hagyományos 
látnivalókat, templomokat, palotákat, várakat... Japán ilyenkor 
megváltozik. Az emberek hagyományos népviseletbe öltöznek 
és kiköltöznek a természetbe. Ez a fantasztikus látvány fogja 
várni utunk során.  
 

 
 

Április második és harmadik hete Hongkongban a tavasz 
csúcspontja.  
 
A téli hideg megszűnik, az időjárás kellemessé válik. 
Hasonlóvá, mint a Kanári szigetek tavasza. Ilyenkor a 
természet szinte felrobban, mindent ellep a friss zöld és a 
tavasz kibomló virágözöne. Ezt nútjuk Önnek Hongkongban. A 
modern Hongkong izgalmas metropoliszát és a tradicionális 
kínai város évszázados titkait, Hongkong szigeteinek 
templomait és kis halászfalvait. Csak mindezt a kibomló 
tavaszi természettel körítve. 
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Április harmadik és negyedik hete Thaiföldön a hivatalos 
Thai Újév, a Songkran időszaka.  
 
A nagyvárosokban, a turista központokban ez a fékevesztett 
ünneplés, az utcai fesztiválok, az éjszakai bulik időszaka. 
Azonban a Sonkran nem csak ez, hanem a Thai nép, talán 
legszebb, legbensőségesebb ünnepe is! A hagyományos 
Sangkran kimondhatatlanul szép és bensőséges templomi és 
családi szertartásokból áll. Ilyenkor lemossuk magunkról az 
elmúlt év porát és problémáit, tiszteletet adunk szüleinknek és 
az öregeknek. Bemutatjuk virágáldozatinkat a helyi isteneknek, 
meglátogatjuk a Buddhista szent helyeket, szerencsekérő 

áldozatot mutatunk be az oltároknál. Mi elvisszük Önt nemcsak a legszebb tengeri üdülőhelyre, hanem ha 
érdekli, akkor a hagyományos thai újév, turisták elől gondosan elrejtett helyszíneire is. 
 
Ezek az apró kis „ingyenes” kiegészítések azok, amik miatt egyedi utunk, és ezért indítjuk évente csak egyszer. 
Legközelebb 2017. április 2.-án. 
 
 
Miről más utunk, mint egy szokásos ázsiai körút? 
 
Utunk igazi „bennfentes”, kulturális út. Magyar csoportvezetőnk sem hagyományos értelemben vett 
idegenvezető. Gyermekkora óta lelkes híve, kutatója Ázsia kultúrájának és történelmének. 1985 óta járja Ázsiát 
és nem turistaként. Hosszú éveket töltött el utunk állomásain és jelenleg is Ázsiában él, már egy évtizede.  
 
Buddhista szerzetesként igazán jó ismeri Japán, Kína, Hongkong és Thaiföld kultúráját, történelmét és mai 
életét. Ezért aztán biztosak vagyunk abban, hogy valami különlegeset, életre szóló élmény tudunk nyújtani 
Önnek az út során. Valami olyat, amire más utazási iroda nem képes.  
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UTIPROGRAMUNK 
 
Rövid programleírás 
 

1. nap – Budapest – Oszaka: Elindulás a Budapesti Liszt Ferenc repülőtérről menetrendszerű járattal 
Oszakába. 
 

2. nap – Osaka:Érkezés Oszaka Kanszai nemzetközi repülőterére: Túravezetőnk már várni fogja, és 
elviszi Önt a szállodába. Bejelentkezés után vacsora kerül felszolgálásra a hotel éttermében. Ha időnk 
engedi, fakultatív oszakai esti programjaink közül választhat. 
 

3. nap – Osaka egész napos városnézés:Reggel 8.00-kor elindulunk 12 órás oszakai városnéző túránkra, 
amely során megtekintjük Oszaka legnevezetesebb látványosságait. Délelőtt meglátogatjuk az oszakai 
várkastélyt és az Issindzsi kolostort. Egy helyi japán étteremben elköltött ebéd után, túránkat a Sitennoi 
kolostorral folytatjuk, és végül egy nagy éjszakai séta keretében lesz lehetőségünk bevásárolni a 
Sinszájbasi-nál. Vacsora este 8.00 körül oszakai szállodánkban. Este oszakai fakultatív oszakai 
programjaink közül választhat. 
 

4. nap – Kyoto:Reggel kijelentkezés a szállodából, út Kiotóba. Ott egy egész napos városnéző túrára 
indulunk és meglátogatjuk az egykori japán főváros leghíresebb helyeit. Első állomásunk a Kinkaku-
dzsi (Ginkakuji) kolostor lesz. Megebédelünk egy helyi japán étteremben, majd utunkat a 
Szandzsuszangendo és a Kiomizu-dera kolostoroknál folytatjuk. Vacsoránkra a szállodában este 7.00-
kor kerül sor Kyotóban. Este fakultatív kiotói programjaink közül választhat. 
 

5. nap - Nara:Reggel továbbindulunk Nara - ba és megkezdjük egész napos városnéző túránkra, amely 
során megtekintjük Nara legnevezetesebb látványosságait, amely Japán első állandó fővárosa volt, és 
710-ben alapult Heidzsoban, amely várost ma már Naraként ismerünk. Délelőtt meglátogatjuk a 
Todaidzsi és Kofukudzsi kolostorokat. Egy helyi japán étteremben elköltött ebéd után, csodás sétát 
teszünk az Iszuien kertben. A következő állomás a Josikien kert, ahol egy hagyományos japán 
teaszertartáson vehetünk részt. Vacsora a szállodában este 7.00 körül. Estenarai fakultatív oszakai 
programjaink közül választhat. 
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6. nap - Himei – Kobe:Reggel továbbindulunk Himedzsibe. Egésznapos városnéző túrán veszünk részt, 
mely során megtekintjük Himedzsi főbb látványosságait és a mesés erdei kolostorokkal tarkított Sosa-
hegyet. Délelőtt meglátogatjuk a Himedzsi-kastélyt. Megebédelünk egy helyi japán étteremben, majd a 
kötélúton felmegyünk a Sosa-hegyre, az Engiodzsi erdei kolostorig. Utunk során látogatást teszünk a 
“Shosha no Santo” múzeumban. Vacsora a szállodában este 7.00 körül. Késő délután  Kobe-ba utazunk, 
ahol a szállásunk lesz. Vacsora a szállodában. Este kobei programjaink közül választhat. 
 

7. nap - Mt. Koja:Reggel továbbindulunk utunk egyik legszebb részére a Koja hegységbe. A nap során 
számos fantasztikus történelmi helyszínt tekintünk meg, a varázslatos kolostorokkal és erdei 
ösvényekkel tarkított hegységben, majd egy helyi étteremben elköltött remek ebéd és a délutáni további 
barangolás után a kolostor hagyományos japán szállodájában (ryiokan) szállunk meg. Vacsora a 
szállodában. Esti - éjszakai fakultatív program lehetőségek a hegyen és a templomfaluban. 

 
8. nap - Mt. Koya – Hong Kong:Ez a nap a pihenésről, barangolásról szól a templomhegyen. Az előző 

hét zsúfolt programjai után erre bizony szükség van. Ráadásul ez egy csodálatos hely.  Délután, egy 
helyi étteremben elköltött remek ebéd és a kivisszük Önöket a Kanszai repülőtérre, ahol “szajonárát” 
mondunk helyi egymásnak, remélve, hogy egy nap valóban ismét viszontláthatjuk majd Önöket 
Japánbam. Repülés Hong Kong-ba. Megérkezés a Hong Kong Nemzetközi repülőtérre a késő esti 
órákban. Transzfer a szállodába. Bejelentkezés. Esti - éjszakai fakultatív program lehetőségek. 
 

9. nap - Hong Kong sziget leghíresebb látnivalói:Reggel 8.00-kor elindulunkegész napos Hong Kong-i 
városnéző túránkra, amely során megtekintjük Hong Kong főszigetének leghíresebb látnivalóit.  
Bauhina Paza – Peak Tram – Victoriy Peak – Sky Terrece – Aberdeen halászfalu – Jumbo Kingdom 
restaurant (dim saum ebéd) – a sziget déli része - Stanley Village – Stanley Market. Este fakultatív  
programjaink közül választhat. 
 

10. nap - A tradicionális Hong kong – esti hajós program- és a fényszinfónia: Reggel 8.00-kor 
elindulunk egész napos Hong Kong-i városnéző túránkra Lantau szigetére, amely során megtekintjük 
Hong Kong „üdülőszigetének” leghíresebb látnivalóit.  Ngong Ping Casle Car – Ngong Ping Village – 
Po Lin monastry – Big Buddha – Buddha Museum - vegetáriánus ebéd a kolostorban – Tai O halászfalu 
– tengeri hajókázás delfinlessel – Tsing Ma Bridge kilátó Clock Tower. Sétahajózás és műsoros vacsora 
a Viktória kikötőben és a fényszinfónia. 
 

11. nap - Hong Kong sűrűje – gyalog a felhőkarcolók között és a Mid Level – Phuket:Reggel 8.00-kor 
elindulunk egész napos barangolós Hong Kong-i szigeti városnéző túránkra. sok érdekes helyen 
megfordulunk.(Central MRT Station, Hollywood road, Cat street, Man Mo Templom, Queen’s Road, 
Stanley Street, Graham Street, Gage Street,  Caine Road, Staunton Road, Lindhurst Terrace, Central 
Escalator, …) Utunk során a Soho-ban ebédelónk. Túránk végpontjáról egyenesen a reptérre menyünk 
és elrepülünk Phuketre. Ott transzfer a szállodába. 
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12. nap – 16. nap –Phuket:Egy ilyen hosszú és élmény dús körút után jól fog esni a tengerparti pihenés, 
szórakozás. Ebbe a részbe „kötelező” látnivalókat beépíteni nem szabad, ezért nem is tettünk bele. DE... 
Phuket és környező szigetvilága egyike a még megmaradt földi Paradicsomoknak! Pihenése során 
szabadon választhat magának 40 féle, jórészt magyar idegenvezetéssel szervezett programunk, 
kirándulásunk között.  

17. nap - Phuket és hazautazás: Délelőtt szabad program. Kijelentkezés a szállodából. Transzfer a 
repülőtérre. Indulás vissza, Budapestre. Várható érkezés a késő délutáni órákban. 
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RÉSZLETES PROGRAM 
 
2017. április 2. - 1. nap – Elindulás Budapestről 
 
Elindulás a Budapesti Liszt Ferenc repülőtérről menetrendszerű járattal Oszakába. 
 
2017. április 3. - 2. nap – Érkezés Oszakába 
 
Érkezés Oszaka Kanszai nemzetközi repülőterére. Elvisszük Önt a szállodába. Bejelentkezés után vacsora kerül 
felszolgálásra a hotel éttermében. Ha időnk engedi, fakultatív oszakai esti programjaink közül választhat. 
 

OSZAKA és a TÖRTÉNELMI JAPÁN 
 

 
 
 
Bármi is történt Japán igencsak mozgalmas történelmében utóbbi 1500 évében, az itt, Oszaka környékén történt. 
az egyes történelmi időszakok fővárosai, a nagy csaták, a kialakulő kereskedelmi köszpontok és kikők mind 
errefelé találhatók.  
 
Itt kezdődött a mai japán kultúrát életfelfogást alapvetően meghatátozó Zen buddhizmus terjeszkedése is. A 
falusi és kisvárosi kézművesséből kifejlődő japán iparművészet kezdetei ezen a környéken lellhetők fel 
 
Az eredmény: egy csodálatos és különleges kultúra, a mindennapi Japán különleges világa. Ide visszük el 
Önt, az ősi és mégis hipermodern városokba, szamurájvárak, múzeumok, kis falvak, csodálatos 
természeti szépségek közé- 
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2017. április 4. - 3. nap – Oszaka modern és történelmi városrészei 
 
Reggel 8.00-kor elindulunk 12 órás oszakai városnéző túránkra, amely során megtekintjük Oszaka 
legnevezetesebb látványosságait. Délelőtt meglátogatjuk az oszakai várkastélyt és az Issin-kolostort. Egy helyi 
japán étteremben elköltött ebéd után, túránkat a Sitenno-kolostorral folytatjuk, és végül egy nagy éjszakai séta 
keretében lesz lehetőségünk bevásárolni a Sinszájbasi-nál. Vacsora este 8.00 körül oszakai szállodánkban. Este 
oszakai fakultatív oszakai programjaink közül választhat. 
 
Oszakai programunk főbb látványosságai 

Az oszakai várkastély Japán leghíresebb kastélyainak egyike, amely jelentős 
szerepet játszott Japán egyesítésének időszakában, a XVI. században. A 
kastélynak helyet adó földterület nagyjából 1 km2 kiterjedésű. Két darab 
mesterségesen emelt dombra épült, melyeket sziklafal vesz körül. A mintegy 
60000 m2 alapterületű kastélykomplexum összesen tizenhárom épületből áll, 
melyeket a japán kormány kiemelkedően fontos kulturális örökségként tart 
számon.  

Az Issin-kolostort Hónen, a japán buddhizmus “tiszta föld” irányzatának 
alapítója, építette 1185-ben. Különlegessége, hogy a hívek halott emberek 
csontjait adományozhatják a kolostornak, és itt található az Okocu Bucu, azaz a 
“Csont Buddha”, amely emberi csontokból készült. Ez a hagyomány 
felbecsülhetetlen értékű népi kulturális hagyatékként tartják nyilván Oszakában. 
A kolostor híres teaházát Tokugawa Iejaszu tervezte, aki Edo első tábornoka 
(sóguna) volt, valamint Kobori Ensziu, az Edo-korszak egyik kiemelkedő 
teamestere, aki számos egyéb híres teaházat és kolostort is tervezett 

. 
A Sitennodzsi Japán egyik legrégebbi kolostora, és az első, amelyet az állam 
építethetett. Sótoku herceg alapította 593-ban, aki jelentős szerepet játszott a 
buddhizmus népszerűsítésében Japánban. Az évszázadok folyamán többször is 
tűzvész pusztította el a kolostor épületeit, de mind ahányszor újjáépítették, hűen 
az eredeti VI. századi tervek szerint.  
 
 

 
Sinszájbasi a város legfőbb bevásárló negyede, a Sinszájbasi-szudzsi fedett 
bevásárló utcáját övező területen, a Dotonbori-tól északra és keletre 
párhuzamosan a Mido-szudzsi utcával. Szintén Sinszájbasihoz tartozik még a 
Mido-szudzsi utcától nyugatra húzódó Amerika-mura, egy amerikai stílusú 
bevásárlóközpont, mely elsősorban az oszakai ifjúság egyik kedvelt helyszíne. 
Számos híres áruház és butik található ezen a környéken. 
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2017. április 5. - 4. nap – Kiotó 
 
Reggel kijelentkezés a szállodából, út Kiotóba. Ott egy egész napos városnéző túrára indulunk és meglátogatjuk 
az egykori japán főváros leghíresebb helyeit. Első állomásunk a Kinkaku-kolostor (Kinkakuji) és a mellette 
fekvő Rjóan-kolostor (híres Zen kertjével) lesz. Megebédelünk egy helyi japán étteremben, majd utunkat a 
Szandzsúszangendo és a Kijomizu kolostoroknál folytatjuk. Vacsoránkra a szállodában este 7.00-kor kerül sor 
Kiotóban. Este fakultatív kiotói programjaink közül választhat. 
 
Kiotói túránk főbb látványosságai 
 

A Kinkakudzsi egy a híres zen kolostor. A kolostort rezidenciaként Asikaga 
Josimicu építtette 1397-ben, majd 1407-ben fia Asokaga Josimocsi, apja 
akaratának megfelelően kolostorrá alakította. A Kinkaku-dzsi (aranypavilon), 
nagyapjának hasonló rezidenciájának pontos mása, amely a kiotói északi 
hegység, a Kitajama lábánál áll. Egy kellemes körséta keretében lenyűgöző 
látvány tárul elénk a kertekre és az épületekre.  
 

 

A Szandzsuszangendo, amely Rengeo-in néven is ismert, szintén egy kolostor 
Kiotóban, amely az 1001 Kannont, a kegyelem bódhiszattváját ábrázoló 
szobrairól vált híressé. A kolostort 1164-ben alapították. 120 méteres termével 
ez Japán leghosszabb fából épült szerkezete. A terem közepén ül a hatalmas, 
ezerkarú Kannon faszobra, és két oldalán 500-500 ember nagyságú ezerkarú 
Kannon áll tíz sorban. Így együtt igazán ámulatba ejtő látvány nyújtanak.  

 

 

A Kijomizudera, melynek jelentése "a tiszta víz temploma”, Japán egyik 
legünnepeltebb kolostora. 780-ban épült a Kiotó keleti, erdő borította hegyein 
található Otowa - vízesés mellett. Nevét a zuhatag kristálytiszta vizéről kapta. A 
kolostor eredetileg a Hoszó - szektához, Japán első buddhista iskolájához 
tartozott. A  Kijomizudera leginkább a főterem kijáratánál álló színpadáról híres, 
13 méter magasságban a hegyoldal felett. A színpadról rendkívül szép kilátás 
nyílik a cseresznye és juharfákra, valamint Kiotó egész városára a távolban.  
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2017. április 6. - 5. nap – Nara 

Reggel továbbindulunk Nara - ba és megkezdjük egész napos városnéző túránkra, amely során megtekintjük 
Nara legnevezetesebb látványosságait, amely Japán első állandó fővárosa volt, és 710-ben alapult 
Heidzsókjóban, amely várost ma már Naraként ismerünk. Délelőtt meglátogatjuk a Tódai és Kófuku 
kolostorokat. Egy helyi japán étteremben elköltött ebéd után, csodás sétát teszünk az Iszui- kertben. A 
következő állomás a Josiki-kert, ahol egy hagyományos japán teaszertartáson vehetünk részt. Vacsora a 
szállodában este 7.00 körül. Este narai fakultatív programjaink közül választhat. 
 
Narai túránk főbb látványosságai 

A Tódaidzsi, avagy a “nagy keleti kolostor” Japán egyik leghíresebb és 
történelmileg legjelentősebb kolostora, Nara város legfőbb látványossága. A 
kolostor 752-ben épült, Japán buddhista kolostorainak központjaként. Tódaidzsi 
főterme, a Daibucuden (Nagy Buddha terem) a világ legnagyobb faépülete. Az 
óriási építmény Japán egyik legnagyobb bronz buddha szoborcsoportjának ad 
otthont. A 15 méter magas Buddha alak Dainicsi Nyorai-t (Vairocana) ábrázolja. 
Bal oldalán Kokuuzo Bódhiszattva (Akasagarbha az indiai Buddhizmusban), 
jobbon pedig Nyoirin Kannon, a kozmikus Buddha ül, aki gyógyítóként is 

ismert.. Mögötte bal oldalt Kómokuten, jobb oldalt Tamonten, ketten a Négy Mennyei Királyból állnak. A 
buddhista Tamonten azonosult az egyik sintó főszellemmel Bisamontennel, az indiai Buddhizmusban pedig 
Vaisravana néven ismert, ő az északi király. Komokuten a nyugati király, Virupaksa néven ismert. A déli 
Virudhaka (Japánban Zócsóten), és a keleti Dhrtarastra (Japánban Dzsikokuten) nincs jelen.)  

A  Kófukudzsi eredetileg a Fudzsiwara-klán, a Nara és Heian korszak egyik 
legnagyobb hatalommal bíró családjának templomaként szolgált. A kolostor 
710-ben alapult, ugyanabban az évben, mint Nara főváros. A Fudzsiwarák 
fénykorában a kolostor mintegy 150 épületet foglalt magába. Manapság ebből 
már csak néhány történelmileg kiemelkedően jelentős darab áll, többek között 
egy ötemeletes és egy háromemeletes pagoda. A maga 50 méterével, az 
ötemeletes pagoda Japán második legnagyobb pagodája, mindössze hét méterrel 
lemaradva a kiotói Tó-kolostor ötemeletes pagodájától. A Kófukudzsi pagodája 

Nara város szimbóluma. 730-ban épült, és legutoljára 1426-ban építették át.  

 

Az Iszuien egy igazán szemet gyönyörködtető Japán kert, tele 
jellegzetességekkel, melynek a Wakakuszajama-hegy "kölcsönöz" hátteret. Az 
Iszuien név jelentése "vízre épült kert", amely abból a tényből ered, hogy a kert 
tavait a Josiki-folyó táplálja. Az Iszuien két részből áll, az első kertből és a hátsó 
kertből, melyeken elszórtan számos teaház található. Az Iszuien története 
egészen a XVII. század derekáig vezethető vissza. 
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 A Josikien egy egészen kellemes hangulatú Japán kert Nara központjában. 
Nevét a kis Josiki-folyóról kapta, mely a kert mellett húzódik, és a Kofuku-
kolostor szerzeteseinek egykori birtokain épült. A Josikienen belül három 
egyedülálló kert található: a tókert, a mohakert és a teaünnepek kertje (ahol 
magunk is részt veszünk egy hagyományos tea-ceremónián). Összefoglalva, a 
Josikienbe látogatva három az egyben különleges japán kertet tekinthetünk meg. 
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2017. április 7. - 6. nap – Himedzsi – Sosa hegy – Kobe 
 
Reggel továbbindulunk Himedzsibe. Egész napos városnéző túrán veszünk részt, mely során megtekintjük 
Himedzsi főbb látványosságait és a mesés erdei kolostorokkal tarkított Sosa-hegyet. Délelőtt meglátogatjuk a 
Himedzsi-kastélyt. Megebédelünk egy helyi japán étteremben, majd a kötélpályán felmegyünk a Sosa-hegyre, 
az Engio erdei kolostorig. Utunk során látogatást teszünk a “Shosha no Santo” múzeumban. Vacsora a 
szállodában este 7.00 körül. Késő délután Kobe-ba utazunk, ahol a szállásunk lesz. Vacsora a szállodában. Este 
kobei programjaink közül választhat.  
 
Himedzsi túránk főbb látványosságai 
 

A Himedzsi-kastélyt széles körben Japán leglátványosabb kastélyaként tartják 
számon. A japán kastélyok többségétől eltérően a Himedzsi-kastély sohasem 
pusztult el háborúk, földrengések vagy tűzvészek során, és fennmaradt eredeti 
formájában. Japán nemzeti kincsének számít, és az UNESCO világörökségének 
része. 

 

 

A Sosa-hegyen (Sosaszan) található az Engiodzsi elbűvölő atmoszférájú 
kolostora, mely több mint ezer éves történelemmel rendelkezik. A Himedzsi 
város szélén elterülő hegy egy fantasztikus kötélút révén közelíthető meg. Az 
utóbbi években, Az utolsó szamuráj című hollywood-i film helyszínéül szolgáló 
Sosa-hegy igazán nagy népszerűségre tett szert a külföldiek körében. 

 

 

Az Engiodzsi kolostor épületei egy sűrű erdőkkel borított területen találhatók, 
fent a hegy tetején. A kötélút állomástól mintegy 10-15 percnyi sétába telik 
feljutni a Nio-kapuhoz, és innen szintén kb. 10-15 perc mire elérjük a Maniden 
gyönyörű szép fából épült templomcsarnokát, amely oszlopokon nyugszik a 
meredek hegyoldalban. További öt percnyi séta után az erdei ösvények mentén 
eljutunk egy Mitszunodó néven ismert hármas fa-templomhoz, melynek épületei: 
a Daikodo (főterem), Dzsikido (szállás és ebédlő terem, amely ma már 

kiállítóhelyként szolgál) és a Dzsogiodo (tornaterem).  
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Sosa no Szato Museum: Himedzsi város művészeti és kézműves múzeuma a 
Sosa-hegyen kapott helyet, a Jumeszaki-folyó partján. A helyi Harima-régióból 
származó hagyományos népművészeti és kézműves remekek kerülnek itt 
kiállításra, és emellett a Mr. Kosho Shimizu által készített művészi játékok, aki a 
Todai kolostor egyik idősebb tagja. Műhelyeikben megtekinthetünk, sőt magunk 
is készíthetünk számos kézműves terméket, mint pl. művészien megmunkált 
Himedzsi papírálarcokat, búgócsigákat, bőrmunkákat és Himejama babákat. 
 

 
 

Kobe: Sajnos, csak kecés időt tudunk eltölteni Kobében, ebben az igazi 
nyüzsgő ázsiai kikötővárosban. Késő délutnn érkezünk bejenentkezünk és 
vacsorázunk a szállodában.  
 
De, aztán… Az esti – éjszakai Kobe remek látványt,  különleges látnivalókat és 
szórakozási lehetődégeket nyújt. Lehetőségünk lesz belekóstolni egy Japán 
kikötővárps éjszakai életébe. 
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2017. április 8. - 7. nap – Kobe – Koja hegység 
 
Reggel továbbindulunk utunk egyik legszebb részére a Kója-hegységbe. A nap során számos fantasztikus 
történelmi helyszínt tekintünk meg, a varázslatos kolostorokkal és erdei ösvényekkel tarkított hegységben, majd 
egy helyi étteremben elköltött remek ebéd és a délutáni további barangolás után a kolostor hagyományos japán 
szállodájában (rjokan) szállunk meg. Vacsora a szállodában. Esti - éjszakai fakultatív program lehetőségek a 
hegyen és a templomfaluban. 

A Kója hegység (Kójaszan) a Singon, a japán buddhizmus egyik jelentős 
irányzatának központja, amelyet Kobo Daishi (avagy Kukai) alapított 805-ben, 
aki Japán egyik legmeghatározóbb vallási vezetője volt. Az apró, elzárt városka 
a Kobo Daishi által emeltetett központ köré épült, Kójaszan erdővel borított 
tetején. Itt található még Kobo Daishi mauzóleuma. Kobo Daishi többévnyi 
vándorutat követően, vallási központjának ideális helyszíne után kutatva, 826-
ban kezdte meg az eredeti Garan-kolostor építtetését. Azóta több mint száz 
templom emelkedett Kójaszan utcáin.  

 

2017. április 9. - 8. nap – Koja hegység és szajonára – Hong Kong 
 
Ez a nap a pihenésről, barangolásról szól a templomhegyen. Az előző hét zsúfolt programjai után erre bizony 
szükség van. Ráadásul ez egy csodálatos hely.  Délután, egy helyi étteremben elköltött remek ebéd és a 
kivisszük Önöket a Kanszai repülőtérre, ahol “szajonárát” mondunk helyi egymásnak, remélve, hogy egy nap 
valóban ismét viszontláthatjuk majd Önöket Japánban.   
 

Szállásunk Hong Kong-ban. Este érkezünk Hong Kong új 
nemzetközi repülőterére. Az első izgalmas látvány már 
transzferünk során körbevesz bennünket. A szigetek között feszülő 
hidak, autópályák során haladunk át, amíg megérkezünk 
szállodánkba, a Nathan Road tengerparti végébe, Hong kong 
legmodernebb, nyüzsgő turisztikai és bevásárló negyedébe. 
Nathan Road. A Nathan Road Hong Kong legfontosabb bevásárló 
negyedein halad keresztül. Nincs még egy utca, amely ennyire 
változatos vásárlási lehetőséget kínálna a nemzetközi márkák és a 
helyi iparművészek termékeiből és minden másból, ami e két 

kategória közé csak beférhet. Valójában, ez inkább a helyiek számára szól, és csak egy kis része a turistáknak. 
Hogy milyen jellegű üzleteket is találhat a Nathan Road-on? Íme egy gyors lista róluk: divat (beleértve egy csak 
hölgyeknek szánt piacot és áruházakat), arany ékszerek, kozmetikumok, márkás sportcipők, szórakoztató 
elektronika, számítástechnika, kertészet, szárított tengergyümölcsei és még rengeteg más...  
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A modern és tradicionális HONG KONG 

 
 
… Hong Kong a tízmillió lakosú nyüzsgő világváros, Kína kapuja. Lakóinak kb. 12%-a hongkongidollár-
milliomos (HK$, 2015). Fantasztikus „jövőszázadi” építészete, bevásárló utcái és vásárközpontjai, kikötője 
mindig forgalmas, soha sem áll le. Igazi turista látványosság. Hong Kong egy 1841-ben alapított angol gyarmat 
és az évezredes kínai kultúra találkozásából született világváros … 
 
 Körülbelül ezek azok a sztereotípiák, amikkel minden útikönyvben találkozhatunk, amiket az utazási irodák 
csomagos kínálatukban hirdetnek. Az igazi Hong Kong azonban más. Sokkal több, szebb és izgalmasabb. 
Ráadásul Hong Kong több mint Hong Kong. Szerves része és központja Dél-Kína, a Gyöngy-folyó 
torkolatvidéke nagy négyesének. Hong Kong ma már Hong kong, Makaó, Guangzhou (Kanton) és Shenzhen 
együtt.   
 
Hogyan is lehetni megismerni néhány nap alatt egy több mint 3.000 éves történelemmel, tőlünk olyan idegen 
kultúrával rendelkező, ma már a szárazföldi Kína részeként élő, de attól minden részletében különböző, önálló 
várost?  Nekünk viszont csak pár napunk van itt. Ez nagyon kevés. Ezért úgy raktuk össze a programot, hogy 
benne legyen sok fontosabb látnivaló. pár szervezett program, amit így érdemes megcsinálni, mert "gyalog" 
nem is lehetne összeszervezni ennyi idő alatt.  
 
Viszont az igazi ínyenc rész a az első napi szabad este és az utolsó napi barangolás. Ide tudjuk bepakolni 
mindazt, ami személyesen is érdekes. Ezt nagyrészt itthon is össze tudjuk rakni, de a helyszínen is könnyen 
variálható.  
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Mit is tudunk javasolni erre a pár napra? 
 

Hong Kong-ban négy fő területi (és kulturálisan 
gyökeresen eltérő…) blokkot lehet megkülönböztetni (a 
további több mint 200 további kis szigetről nem is beszélve, 
de azokra amúgy sem lesz időnk.) Ezek a részek mindenben 
különböznek egymástól. Hatalmasak a kontrasztok, sok a 
titkos, turisták által általában sohasem látott rész (és ezek az 
igazi, izgalmas helyek…), érdemes mindegyikre vetni egy-
egy hosszabb-rövidebb pillantást. 

 

Az első a szárazföldi rész, a legősibb lakott tartomány. Kb. 
Árpád apánk ideje óta lakott. Nagy része hegyes völgyes 
nemzeti park, kis településekkel, halászfalvakkal. Ehhez a 
nyugodt részhez csatlakozik a Tsim Sha Tsui félsziget, ami 
Hong Kong legmodernebb, legnyüzsgőbb kereskedelmi és 
turisztikai központja. Itt fogunk lakni, ezért miden további 
nélkül be tudjuk barangolni.  Van mit látni bőven… 

 

A második: Hong Kong szigete. Ez önmagában is több hetes program lenne. Ide ezért egy egész napos 
szervezett programot teszünk, ami reggel indul a szállodától, végig megy Hong Kong sziget főbb 
látványosságain és késő délután ér vissza a szállodához. 

 

A harmadik Hong Kong szigetvilága. Ez nekünk és most csak Lantau szigete. (A másik fő „üdülő sziget” 
Lamma, de erre pár nap alatt már igazán nem lehet sort keríteni… A további 240 szigetre sem… ) Ma már ezt 
úgy kell elképzelni Lantaut, mint Hongkong pihenő szigetét. Ezt nem fejlesztették túl és ide pakolták az új 
pihenő - szórakoztató létesítményeket. DE! Megtartották a természetet, a régi élet kis halászfalvait, 
tengerpartjait, strandjait. Ide egy napos szervezett programot tettem. 

 

A negyedik, maga a hongkongi éjszaka, fantasztikus fényeivel, nyüzsgésével, esti-ékszakai piacaival, 
változatos szórakozási lehetőségeivel, koncertjeivel, színházi előadásaival, az öblök, kikötők látványával.  

 

Ebből a fantasztikus világból mutat be néhány fontosabb helyet utunk.  
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2017. április 10. 9. nap – Hong Kong sziget híres látnivalói 
 
Reggel 8.00-kor elindulunk egész napos Hong Kong-i városnéző túránkra, amely során megtekintjük Hong 
Kong főszigetének leghíresebb látnivalóit.  Bauhina Paza – Peak Tram – Victoriy Peak – Sky Terrece – 
Aberdeen halászfalu – Jumbo Kingdom restaurant (dim sum ebéd) – a sziget déli része - Stanley Village – 
Stanley Market. Este fakultatív  programjaink közül választhat. 
 
 
  

Golden Bauhina Plaza. A modern Hong Kong jelképe és zászlajának 
virága az egész évben virágzó bauhinia (hongkongi orchidea fa), az állandó 
harmonikus fejlődés, a prosperitás és a jólét szimbóluma.  A Kínához 
történt 1997-es visszacsatolás tiszteletére kialakított tér központi eleme az 
arany bauhínia virágot ábrázoló szobor. Mára már a tér Hong Kong egyik 
leghíresebb látnivalójává vált, ami a mindennapi zászlófelvonás érdekes 
ceremóniájának is helyet ad, hátterében a Viktória kikötő panorámájával.  
 
 

 
Peak Tram. A több mint 120 évvel ezelőtt üzembehelyezett és megállás 
nélkül üzemelő Peak Tram Hongkong egyik érdekessége. A sziget 
felhőkarcoló dzsungeléből induló kábelvasút panorámás ablakaiból remek 
kilátás nyílik Hong Kong-ra. Több közbenső állomáson is megáll, egészen 
felső végállomásáig, a Viktória csúcsig. Útja során először a felhőkarcoló 
negyed látványát, majd a Mid-Levels villanegyedeit és kis utcáit, végül 
Hong Kong „felső tízezrének lakhelye a csúcs részleteit láthatjuk, háttérben 
a Viktória kikötő látványával és a tengerszorosban nyüzsgő hajók 
hátterével. 
 
Viktória-csúcs. A Csúcs, Hongkong legnépszerűbb látványossága, a 
lenyűgöző kilátás, illetve a fantasztikus vásárlási és étkezési lehetőségek 
mellett sokkal többet is kínál. Az egyedülálló, kihagyhatatlan 
nevezetességek elképesztő kavalkádja révén, rendkívül változatos és 
szórakoztató módon tapasztalhatjuk meg Hongkong élő kultúráját. 
Gyönyörű 360 fokos panoráma tárul elénk innen egész Hongkongra. Itt 
található a Sky Terrace és a Sky Gallery is, amelyben a város 
legtehetségesebb művészeinek munkáit tekinthetjük meg. 

 
Sky Terrace. a Sky Terrace 428 tengerszint feletti magasságával az egyik 
legkedveltebb kilátóhely Hongkong-ban. A teraszról elénk táruló panoráma 
felejthetetlen.  
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Aberdeen halászfalu – sampan hajókázás. A Hongkong-szigeten déli 
partján található Aberdeen azon első helyek egyike volt, ahol a brit 
gyarmatosítók először szálltak partra 1841-ben. Jelenlegi kb. 60 000 fős 
lakosságával a legnépesebb városa a szigetnek. Aberdeen generációk óta 
halászati kikötő volt, és otthona a Tanka és Hoklo klánoknak, akik a 
szárazföld part menti vidékeiről, Guangdongról és Fudzsianról 
származnak. Nagyjából 5000 ember azóta is a kikötőben lehorgonyzott 
bárkákon él, melyek fedélzetét általában ruhaszárító kötelek, cserepes 
virágok és halászhálók díszítik. Manapság az ilyen bárkák már modern, 

komfortos eszközökkel is fel vannak szerelve, úgymint műholdas tévé, mosó- és hűtőgépek. Egy ilyen bárkaút 
során eljuthatunk a különböző hajók, bárkák, szampanok, csónakházak mellett, a Ap Lei Chau-híd alatt 
áthaladva az úszó éttermekig és luxus jactokig, az Aberdeen Marináig, a Sham Wan mentén, melyet az öbölben 
két oldalról hajógyárak öveznek.  
 
 

Jumbo Kingdom úszó étterem. Az Aberdeen-kikötőben úszó Jumbo 
Kingdom 1976 októbere óta üzemel. Díszítését tekintve, egy rendkívül 
gyönyörű ókínai császári palota jegyei jellemzik. Az utóbbi évtizedekben, 
Hongkong egyik meghatározó látképévé és egy nemzetközileg is 
közkedvelt turista-látványossággá vált. Mint Hongkong egyik ikonja és 
prémium kategóriás turisztikai és gasztroművészeti helye, a Jumbo az 
elmúlt 30 és során többször is fejlesztésre került, amely nemcsak új 
kinézetet adott neki, hanem egyfajta tengeri szórakoztató parkká 

változtatta. A Jumbo Kingdom napjainkban egy modern étterem komplexum, és a városnézők körében az egyik 
legfőbb kulturális nevezetesség. 
 
 

Stanely village – Stanley Market. Délutáni programunk végállomása  
Stanley Village, a sziget déli oldalán. Talán ez a kinyúló félsziget Hong 
Kong legnyugodtabb helye. Az út végig tengerparti szerpentineken, kis 
öblök mentén vezet utunk végállomásáig, a Stanley öbölig, amelyet magas 
sziklpartok, hegyek határolnak. A kis öbölben fekszik Stanley Village. Ami 
ma már az egyik leghíresebb utcai piacnak, a Stanley marketnek ad helyet. 
Itt kedvünkre böngészhetünk a több száz árus választékából. A másik „must 
see” látványosság maga a beach, a több száz méter hosszú homokos strand 
és a parti sétány számtalan kávéházzal, bárral és kis szállodával, 
vendégházzal. 
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2017. április 11. 10. nap  – A tradicionális Hong Kong – Éjszakai hajótúra   
 
Reggel 8.00-kor elindulunk egész napos Hong Kong-i városnéző túránkra Lantau szigetére, amely során 
megtekintjük Hong Kong „üdülőszigetének” leghíresebb látnivalóit.  Ngong Ping Casle Car – Ngong Ping 
Village – Po Lin monastry – Big Buddha – Buddha Museum - vegetáriánus ebéd a kolostorban – Tai O 
halászfalu – tengeri hajókázás delfin lessel – Tsing Ma Bridge kilátó Clock Tower. Sétahajózás és műsoros 
vacsorával a Viktória kikötőben és a fényszimfónia megtekintése. 
 
Lantau Hongkong legnagyobb szigete. Méretét tekintve majdnem kétszer akkora mint a Hong Kong-sziget, de 
lakosainak száma mindössze 16 000 fő. Szó szerinti fordításban a Lantau név jelentése “törött fej”, de legtöbben 
csak úgy hívják, hogy Tai Yue Shan – a nagy hegy szigete. Lantau még ma is egy békés, vidéki sziget, számos 
kolostorral és halászfaluval. Hong Kong lakóinak kedvelt kiránduló és nyaralóhelye. Soha sem hajtották itt túl a 
befektetéseket, az építkezéseket. A brit kezdetektől fogva ez volt a gyarmatosítók egyik legfőbb menedéke a 
nyári hőség elől. De már ő előttük is a nyugalom szigete volt, kevés, főleg a kolostorok kiszolgálására épült 
hegyi településsel és halászfaluval. Ezét igen alkalmas arra, hogy belepillantsunk egy kicsit a „régi” Kína 
megmaradt emlékeibe.  

 
“Ngong Ping 360” kábelvasút. A Ngong Ping kábelvasút egy lenyűgöző 
látványt nyújtó, 5,7 km hosszúságú utazást kinál, Tung Chung város 
központja és a Lantau-szigeten lévő Nong Ping között. A látogatók igazán 
kivételes panorámában gyönyörködhetnek Hong Kong nemzetközi 
repülőterére, a Dél-kínai-tengerre, a Tian Tan Buddha szoborra, valamint a 
North Lantau Country Park állat- és növényvilágára.  
 
 

 
Ngong Ping falu. A Ngong Ping kábelvasút felső végállomása a Po Lin 
kolostor kiszolgáló létesítményeként épült falu főtere, közvetlenül a 
kolostor bejárata előtt. Az egykor csendes falu a kábelvasút megnyitása óta 
megváltozott, a túristák igényeit kiszolgáló, forgalmas, de nagyon érdekes 
látnivalókkal teli központtá vált. Érdemes itt megállni és végigböngészni a 
régiségkereskedők, teaárusok, galériák kínálatát. A falu főutcáján 
végigsétálva a kolostor főkapujához jutunk. 
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Po Lin kolostor (a nagy Buddha szobor). A magasztos Ngong Ping-
fennsíkon található Po Lin kolostor, a lantaui turista célpontok központja. 
A kolostor nemcsak rendkívül békés vallási zarándokhely, hanem igazán 
valósághűen és lenyűgözően megtestesíti a buddhista kultúra, építészet, 
kertészeti és szobrászművészeti világát. Az 1906-ban alapított Po Lin 
kolostort egykoron egyszerűen csak “a nagy nádfeles kunyhó” névvel 
illették. Fejlődése során viszont a kolostorból a világ egyik 
legnevezetesebb buddhista létesítményévé vált, számos építészeti 
különlegességgel büszkélkedve, úgymint a fő Buddha szentélye, a 
Bódhiszattva terem, és természetesen, a Tian Tan Buddha, amely a 

kolostorral szemben ül. Ezen kivételes buddhista komplexumohoz adódik még hozzá a tízezer Buddha 
nagyszentélye, amelyben tízezer szobor található, valamint a szentírások könyvtára és a Dharma terem. 
 
 

Ebéd a Po Lin kolostorban. A buddhista kolostorok lakói számára a 
húsevés tilos, de nem azt jelenti, hogy egy marék rizsen, íztelenre főtt 
zöldségeken kell tengődniük. A keleti konyha gazdag alapanyag és fűszer 
választéka, egy különösen ízletes konyhát hozott létre a kolostorok 
fennállásának több mint 2000 éve során. 
 
 
 
 

 
Tai O halászfalu. Tai O a Tanka nevű népcsoport otthona, melynek 
halászközösségei házaikat cölöpökre építették közvetlenül a hullámtér 
felett, nemzedékek óta. Ezek a szokatlan épületek egymással 
összeköttetésben vannak, ezáltal egy egymással szorosan összefonódó 
közösséget alkotva, amely gyakorlatilag a tenger vizén él. Varázslatos 
világuk a fotógráfusok számára maga a paradicsom. 
 
 
 

 
Tsing Ma Bridge kilátó terasz.  Az 1977-ben megnyitott híd a 
szárazföldet és Lantau szigetét köti össze. Ma ez a világ legkosszabb 
függőhídja. A látogató központból és a kilátó teraszról fentasztikus 
látványt níújatnak a hidak (a másik ét innen látható híd a Ting Kau és a 
Kap Shui Mun), az alattuk zajó hajóforgalom és háttérben Kong Kong 
gyönyörú panorámája. 
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Clock Tower: A 44 m magas öreg óratorony 1915 óta áll Kowloon 
legszebb déli, tengerparti sétányán. Eredetileg a vasútállomás tornyaként 
épült, ami később kiköltözött a városközpontból. Körülötte éterülő 
kilátótér, a vízparti sétányok késő délután mutatják a legszebb arcukat. A 
Central és az Admiralty - a lemenő nap fényével hátulról megvilágított - 
felhőkarcolói, a Viktória kikötő vizére festett aranyhíd, majd a Hong Kong 
sziget kigyúló fényei igazán méltó befejezést adnak a délutáni programnak. 
Innen indulunk tovább esti programunkra.  
 
 

 
Esti sétahajózás és vacsora a Viktória öbölben. Hajónk pár 
perccel este nyolc előtt indul a kikötőből, két órás útja során 
többször is végighajózik a Viktória öböl két vége közt. Közben 
kedvünkre válogathatunk a büfé vacsora fogásai közt. Vacsora és 
nézelődés közben a hajó zenekara játszik és akár táncolhatunk.  
De, ne kapkodjuk el a gazdagon terített asztal lerohanását! Inkább 
azonnal menjük fel a hajó kilátófedélzetére, mert a hajó már meg is 
áll az öböl közepén, szemben a Central felhőkarcoló rengetegével! 
Kezdődik a: 
 
 
 

 
Symphony of Lights  Az öböl két oldalán sorakozó felhőkarcolók 
világításából, a tetejükön elhelyezett lézervetítők összefonódó 
fénysugaraiból remekül megkomponált fényjáték, Hong Kong 
egyik legszebb esti „must see” látványossága. Két órás vízi 
barangolásunk és a bőséges vacsora után hazatérünk a szállodába. 
Ez az utolsó esténk, ezért még nyugodtan belevethetjük magunkat a 
Nathan Road és környékének esti forgatagába.  
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2017. április 12. 11. nap – Hong Kong „sűrűje” - Elutazás  – Phuketre 
 

Ez egy „trükkös” barangolós nap. Ha az első napi programot jól 
csináltuk (márpedig igyekszünk…), akkor csak az étvágyat 
keltettük fel a fősziget látnivalói iránt.  Ezért ma visszatérünk a 
szigetre egész napos barangolásra, majd késő délután innen 
indulunk a reptérre.  
A Central MRT megállójában bukkanunk a felszínre és elindulunk 
a Central felhőkarcoló dzsungele felé. Végig barangolunk Hong 
kong sziget legmodernebb és legrégibb épületei közt, egészen a 
Central Market épületéig. Érintjük az igazán izgalmas helyeket. 

(Hollywood Road,  Man Mo Temple, Cat Street, Garham Market). A kerület rengeteg boltjával, bevásárló 
központjával, régi gyarmati épületével, parkjával, színes forgatagával és a felettünk tornyosuló felhőkarcolókkal 
igazán izgalmas látvány.  Az igazi érdekesség azonban a főbb utak között húzódó kis bevásárló utcák 
dzsungele. Itt minden kapható, amit csak kitaláltak az idők során (Rossz nyelvek szerint, amit még nem, az is 
kapható itt. Előjegyzésre…) végigsétálunk ezen az izgalmas kavalkádon, ott állunk meg ahol akarunk, oda 
megyünk be, ahol valami érdekeset találunk. Közben persze az érdekesebb helyek, híres épületek történetét is 
megismerjük, sok egyéb érdekesség mellett. Végül eljutunk a nap legizgalmasabb részének kezdetéhez, a 
Central Escalator-hoz. 
 

Általában idáig szokott tartani egy „normál” vezetett program. Mi azonban ezzel éppen csak 
bemelegítettünk. Itt kezdődik az „igazi”  kirándulás… 
 
 

 

Mászkálós programunk főbb állomásai: 
 

MAN MO templom. Az Irodalom Istenének és a Háború Istenének 
szentelt legnagyobb hongkongi templom 1847 óta áll mai helyén. 
Izgalmas hely, jóval több, mint egy hagyományos templom. A 
császári időkben itt imádkoztak sikerért a császári vizsgára induló 
tanulók. Ez a vizsgarendszer adta a régi Kína adminisztrációjának 
tagjait, ezért a biztos karrier kezdő állomása volt.  
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Az utcák a Queens’ Road-nál meredeken emelkedni kezdenek a 
hegyoldalban. Sok apró és keskeny utca, némelyik olyan meredek, 
hogy igazi „lépcsős” utca borítja a hegyoldalt fel egészen a Mid-
Levels, Hong Kong egyik legrégibb negyedéig, majd tovább fel a 
Viktória csúcsig.  1993 óta üzemel itt egy több mint 800 méter 
hosszú fedett mozgólépcső. Minden egyes megállója egy-egy 
érdekes és a többitől különböző izgalmas látnivaló. Ezen haladunk 
felfelé és érintjük is néhányukat. A Stanley Street, a Graham 
Street, a Gage Street, a Caine Road, a Staunton Road, a Lindhurst 
Terrace mind-mind izgalmas látvány.  Ráadásul remekül 
„szakosodtak”. Megtaláljuk itt az utcai piacokat egy csoportban, a 
régiségboltok hosszú sorát, a modern bevásárló utcát és még sok 
minden mást. 
 
 
 
 
 
 

 
 Barangolásunk talán legérdekesebb állomása a  SoHo, Hong Kong 
egyik leghíresebb éjszakai szórakoztató utcája. Kora délután érünk 
oda, amikor még nem tombol a tömeg, de a sok remek és a világ 
minden konyháját kínáló étterem nyitva van.  Mire ideérünk, már 
biztos, hogy az közelgő éhhalál jeleit mutatja legtöbbünk. Ezét itt 
hosszabban megállunk, kiválasztunk egy jó kis éttermet és 
megebédelünk. 
 
 
 
 
Innen a mozgólépcső már meredeken emelkedik tovább. Talpunk 
tűrőképességétől és érdeklődési körünktől függően még megállunk 
pár érdekes megállónál. Végül a mozgólépcső felső végpontjához a 
Conduit Street-hez érünk. Ez már igazán a Mid-Levels szíve. A 
villanegyedé, amit a gazdag, nem angol kereskedők építettek 
maguknak. Őket már az elején kapásból kizárták a gyarmatosítók a 
Viktória csúcsról, mert oda nem angol legfeljebb szolgaként 
léphettek be.   Egy fantasztikus épületekből álló villanegyed alakult 
itt ki. A kilátás is párját ritkítja innen. A Mid-Levels-t bejárni maga 
is egy több napos program. Ezért ezt nem is erőltetjük, hanem  
Visszatérünk a szállodába, felvesszük a csomagokat és indulunk a 

repülőtérre. Érkezés Phuket nemzetközi repülőterére a késő esti órákban. Transzfer a szállodába.  
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THAI ÚJÉV és NYARALÁS PHUKETEN 

 
 
2017. április 13. - 2015. április 17.  12. nap – 16. nap -  Phuket 
 
Egy ilyen hosszú és élmény dús körút után jól fog esni a tengerparti pihenés, szórakozás. Ebbe a részbe 
„kötelező” látnivalókat beépíteni nem szabad. DE... Phuket és környező szigetvilága egyike a még megmaradt 
földi Paradicsomoknak! Pihenése során szabadon választhat magának 40 féle, jórészt magyar idegenvezetéssel 
szervezett programunk, kirándulásunk között. 
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Üdülőszállodánk Phuketen.  Szállodánk öt perc sétányira 
fekszik a tengerparti sétánytól és 10 percnyire az éjszakai élet 
nyüzsgő központjától a Bangla Road-tól. De mégis csendes, a 
forgalomtól, tömegtől és zajoktól elzárt békés környezetet 
biztosít pihenéséhez. A szálloda hagyományos thai stílusban 
kizárólag nemes fából és természetes anyagokból épült, belső 
kertes elrendezésű épületegyüttes, összesen 36 szobával és 
lakosztállyal.. Gazdagon felszerelt, minden kényelemmel 
ellátott és mégis ízléses szobái és lakosztályai, egységes 
stílusban mutatják a modern thai és a 30-as évek francia 
belsőépítészetének eredményeit.  

Szállodánkban szinte minden elképzelhető szolgáltatás megtalálható, és mi büszkélkedhetünk Patong egyik 
legjobb olasz éttermével is, ahol az ételek-italok széles választékáról és az étterem különlegességeiről francia 
főszakács és hozzáértő személyzet gondoskodik. 
 
 
2017. április 18.  17. nap – Hazautazás 
Reggeli után szabad program. Kijelentkezés a szállodából. Transzfer a repülőtérre. Indulás vissza, Budapestre, 
megérkezés a késő délutáni órákban. 
 

Egész napos és több napos programjaink Phuketen 
 

Phuket 53 kilométer hosszú és 14 kilométer széles trópusi sziget, tehát 
elég nagy. Területének jó egyharmada védett természetvédelmi terület, 
nemzeti park, csodálatos természeti látnivalókkal. 
 
Fővárosa sok évszázados történetre tekint vissza. Belvárosa 
érintetlenül maradt, ezért mindenfelé a korai portugál időktől a 
huszadik század közepéig tartó időszak épületei, palotái, parkjai 
bukkannak fel.  
A nyugati hegyvonulattól keletre kis muszlim falvak fekszenek a 
déltől északra húzódó fő út mentén. A falvakban és a hegyek között 
thai buddhista és kínai buddhista-taoista templomok találhatóak, 
amiket turista nem nagyon látogat.  
Phuket keleti partja mentén csendes kis öblök húzódnak, remek 
tengeri panorámával. Koh Sire ami egy földrengés során pár méterre 
eltávolodott a sziget többi részétől, megőrizte száz évvel ezelőtti 
állapotát, természeti szépségét. Kis falvak, ananász-, banán- és 
kókuszültetvények között juthatunk a sziget keleti fokára, ahol csend, 
nyugalom és kristálytiszta víz van, csodálatos panorámával. A 
kobaltkék tengerben a láthatáron úszó kis szigetek látványa 
felejthetetlen. 
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Egynapos kirándulások: Vannak olyan programok, ahol egyszerűen nem szükséges magyar nyelvű 
idegenvezetés, mert a szó a természeté, és semmi újat, érdekeset sem tudunk hozzátenni a látnivalókhoz. Ilyen 
esetekben az angol kísérettel induló kirándulásainkat ajánljuk, mert véleményünk szerint magyar 
idegenvezetőnk csak egy kellemes szabadnapot élvezhetne, természetesen, az Ön költségén, semmi lényegeset 
nem tudna nyújtani cserébe. Tipikusan ilyenek az egy napos "speedboat"-os kirándulások. DE, természetesen, 
ezek a kirándulások is kérhetők magyar idegenvezetéssel is. 
 
 Esti programok, kalandprogramok: Ezek egy része szintén nem igényel magyar idegenvezetést, mert 
komplett esti szórakoztató programok. Más részük (például a Siam Niramit a belső skanzen látnivalóihoz 
kapcsolható érdekes információk miatt) olyan, ahol van mit ismertetni, van mivel kibővíteni a programot. 
Többnapos programok: Ezekhez mindenképpen javasoljuk a magyar nyelvű idegenvezetést. Az utak 
szárazföldi vagy tengeri nemzeti parkokba vezetnek, ahol rengeteg az érdekes látnivaló, amik egy részét 
magunktól meg sem találnánk. Néha elég pár száz métert arrébb menni az eredeti útvonaltól, és máris valami 
különleges helyre juthatunk. Ebben (is) segít magyar nyelvű idegenvezetésünk.  
 

Phuketen több mint 40 programunk közül lehet választani.  Kirándulásaink minden nap indulnak, amit 
csak az időjárás befolyásolhat. Kirándulásaink nem csak Phuketet, de a környező szigetvilágot és Phang Nga 
tartomány gyönyörű nemzeti parkjait is bemutatják. Egy napos, több napos és esti programjaink közül néhány 
rövid leírását az alábbiakban olvashatja el. 

  
Egész napos privát túra magyar nyelvű kulturális idegenvezetéssel 
Phuketen. Kirándulásunknak csak két fix programpontja van. Az első az 
indulás a reggeli után, a második a visszaérkezés a szállodába késő délután. 
Mindenkit más program, látványosság érdekel a szigeten, ezért összeülünk, 
közösen megbeszéljük azt a programot, ami az Ön érdeklődésének 
legjobban megfelel. Általában Phuket déli részéről indulunk északnak, 
útközben meglátogatjuk a megbeszélt helyeket, de semmi sem előre 
meghatározott. Ha útközben kiderül, valami újabb érdekes dolog, 
belevesszük a programba. De, általában az előre betervezett látogatások 
egy része nem fér bele. Mindenhol addig maradunk, ameddig Ön akarja, 

amig érdekli az adott hely. Ha többet akar megtudni róla, mi szívesen rendelkezésére állunk! Mi már itt 
vagyunk otthon. Megismertetjük mindazzal a részlettel, színes történelmi eseménnyel, amit Phuket 30.000 éves 
története kínál, a népművészetek, a thai konyha érdekességeivel és mesterfogásaival. És még sok minden 
mással. Csak kérdezzen bátran! 

 
 James Bond sziget, a  Phang Nga öböl – Egész napos hajótúra. A Phang 
Nga öböl igazán különleges 400 km²-en ökoszisztémájában teszünk 
hajókirándulást. 1981-ben az öböl nagy részét nemzeti parkká 
nyilvánították. Tízezer évvel ezelőtt, amikor a tenger szintje még 
alacsonyabb volt, száraz lábbal át lehetett itt kelni a mai Maláj félszigetről 
a mai Phuket szigetre. Azóta sekély tenger borította el a tájat, ahol számos 
különleges madár és halfaj, valamint különleges emlősök, majmok élnek 
egészen valószínűtlen sziklaalakzatok között, ezeket fogjuk látni utunk  
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során.  Különleges élmény lesz a szigetek barlangjaiban, belső mangrove mocsaraiban tett kajakos kirándulás is. 
A turisták többsége James Bond miatt látogat ide, mert az Aranypisztolyos Férfi egy részét itt a szigeteken 
forgatták.  
 

 Phi Phi és a Khai Nai sziget – Egész napos hajótúra. 46 kilométerre 
Phukettől délkeletre, a Malakka szorosban fekszik egy 6 festői szigetből 
álló szigetcsoport, a Phi Phi szigetek. A szigetek partjai mentén található 
fehér homokos öblök, az égbeszökő, több száz méteres mészkősziklák, a 
háborítatlan erdők, a kristálytiszta víz, a korallzátonyok nyüzsgő 
állatvilága méltán tette Phi-Phi-t Thaiföld legismertebb turista 
paradicsomává. Néhány kis szigetén halászfalvak találhatók, de itt sem él 
több mint 100 lakos, ma sem. A legtöbb sziget szinte lakatlan és megőrizte 
természeti szépségét.  

 
Khao Lak - Egész napos túra. Phang Nga tartomány legszebb szárazföldi 
nemzeti parkja a Kho Lak Lam Ru Nemzeti park. Mintegy húsz kilométer 
hosszú homokos-sziklás, pálmafás tengerpart határolja nyugatról. Innen 
lankás dombokon keresztül emelkedik a táj a központi részeken a keleti 
rész impozáns, széles platókkal, sziklacsúcsokkal megtűzdelt, esőredőkkel 
borított mészkő hegységéig. Folyói messze a keleti hegyi őserdőkben 
erednek, és számos gyönyörű vízesésen, zuhatagon habzó vadvizi 
szakaszon keresztűl haladva ömlenek a tengerbe. Vannak azonban rajtuk 
lassú, az őserdő talaját elöntő csendes vizű szakaszok is. Ezért aztán a 
vadvizi evezést kedvelők mellett, csodálatos élményt nyújtanak az őserdei 

kajakozást, bambusztutajozást,  a dzungelen keresztüli „lecsorgást, az őstermészet látványát, madarakat, fákat, 
virágokat  kedvelőknek. az érintetlen őserdő ösvényein barangolást kedvelőknek is.  
 
 

Khao Sok - Egész napos kirándulás, vagy több napos felfedező túra. A 
Dél-Thaiföld egyik legszebb és érintetlenül megőrzött természeti 
látványossága a Khao Sok Nemzeti Park. Földünk legősibb esőerdeje 
borítja. Hatalmas mészkőcsúcsok törnek az ég felé, mély völgyek, csillogó 
tavak, vadvizű folyók, izgalmas barlangok, változatos vadvilág és még sok 
minden más, amit meglátogathatunk. Vadvilága változatos, az erdőkben 
bujkáló szarvasoktól, a tavakban fürdőző elefántokig, Változatos 
madárvilág, vagy száz halfaj, pillangók. Több mint ezer álatfaj menedéke 
ez a hely. Területe 739 km², and és itt található a Chieow Lan Tó, melynek 

vizét a Ratchaprapha völgyzáró gát duzzasztja. A park területén van Dél-Thaiföld legnagyobb szűz erdősége a 
föld legősibb esőerdejével, ami idősebb és sokkal változatosabb, mint az Amazonas esőerdeje.  
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Similan szigetek - Egész napos hajókirándulás, vagy több napos 
felfedező túra. 50 kilométerre Thaiföld nyugati partjától, az Andaman 
tenger közepén található a Similan szigetcsoport kilenc szigete. Északról 
délre haladva, mintegy gyöngysor, helyezkednek el az apró, jórészt 
lakatlan szigetek. A szigetek élővilága egyedülállóan gazdag. Vizi 
világában ezerféle hal (igen, cápas is…), tengeri teknősök, rákok találhatók. 
Ezekkel közelebbi kapcsolatba is kerülünk, mert nem félnek az embertől, 
ezért, amint vízbe lépünk, azonnal szines kishalak kavargása vesz körül. A 
szigeteken sok ritka növény és madárfaj él. Kanyargó sziklaösvényeken 
juthatunk el az öblök feletti kilátókhoz. Felettünk tengeri sasok és egyéb 

vizimadarak, a szigetek különleges galambfajai köröznek.  
 
 

Krabi - egész napos hajókirándulás. Krabi gyönyörű tengerpartja 132 
kisebb-nagyobb szigettel övezett. Ezek jó része nemzeti parkok része, így 
komoly védettséget élvez. A szigetek partjai mentén található fehér 
homokos öblök, az égbeszökő, több száz méteres mészkősziklák, a 
háborítatlan erdők, a kristálytiszta víz, a korallzátonyok nyüzsgő 
állatvilága méltán tette Krabi szigetvilágát Thaiföld egyik legszebb  pihenő 
paradicsomává. A szinte lakatlan kis szigetek megőrizték természeti 
szépségüket. Ezekre a helyekre csak vizi úton lehet eljutni. Hajótúránk 
végiglátogatja a legismertebb szigeteket és öblöket. Megismerteti Önt a 
szigetek vizi világával is. Ezerféle hal, tengeri teknős, rákfajta található itt. 

Ezekkel közelebbi kapcsolatba is kerülünk, mert nem félnek az embertől. Amint a vízbe lépünk, azonnal színes 
halak kavargása vesz körül.  
 
 

Raya és Coral szigetek - Egész napos hajókirándulás. Phuket legdelibb 
pontjától délkeletre 12 kilométerre a tengerben fekszik a Raya 
szigetcsoport. Nagyobbik szigete Raya Yai. Tőle 10 kilóméterrel délre 
található Raya Noi. Phukettől való távolságuknak köszönhetően a szigetek, 
a gyönyörű öblök, és a környező korallzátonyok megmaradtak természetes 
állapotukban. A pálmafákkal és elbűvölő sziklaformációkkal övezett öblök 
remek napozó és pihenő helyek. A tengerpartok kristálytiszta, lassan 
mélyülő vize, a parttól csak kis távolságra húzódó korallzátonyok 
snorkelezésre kiválóan alkalmasak.  A szigetek erdei ösvényei, 
pálmaligetei, a kiugró sziklafokokon kialakított kilátók remek lehetőséget 

biztosítanak egy kellemes barangolásra. A Raya szigetektől keletre fekszik Koh Hae, a Korall sziget. Ugyanazt 
modhatjuk el róla, mint a Raya szigetekről, Csak a környék még csendesebb, festőibb és a sziget is nagyobb, 
ezért sokkal több látnivaló is van rajta és körülötte a vizekben. 
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Khai szigetek - egész napos hajókirándulás. A Khai szigeteket nem 
könnyű megtalálni a térképen... Azonban, ha Phuket legvadregényesebb 
részétől, Koh Sire-től, keletre elindulunk Kho Yao Yai déli csúcsa felé, 
hamarosan felfedezzük Koh Khai Nok, Koh Khai Nai és Koh Khai Nui 
szigeteit. A három kis sziget természeti csodái, a napsütésben szikrázó 
fehér homok, a kritálytiszta és meleg víz, a lankás partokra felfutó 
hullámok, a korallzátonyok színes nyüzsgése felejthetetlen élmény. Az 
egyik sziget körül a tenger türkizkék, a másiknál sötét kobaltszínű, a 
harmadiknál smaragdzöld. A szigetek színei csodálatosak. A homok 

tényleg hófehér. A tenger élővilága gazdag és nem fél az embertől. Ezért ezek a szigetek remek snorkelező 
helyek, a semmi közepén. A sekély vízben, a sziklák között és a szigeteteket övező korallzátonyok felett 
nyüzsgő „halvilág”. Ideális hely a snorkelezésre, nemcsak a part mentén, de kicsit mélyebbre is hatolhatunk  a 
vizivilágba a zátonyok között, melyek csak 10-20 méterre vannak a homokparttól. 
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