
fIP 2017
Japán–Dél-Korea
2017. szeptember 2–13.

JELENTKEZZEN fEbruár 15-IG, ÉS ÖNÉ A 10 000 fT-OS ELŐfOGLALáSI KEDVEZMÉNY!
TÖrZSuTASAINK TOVábbI 15 000 fT-OS KEDVEZMÉNYT KAPNAK!

Az utazás dátuma: 2017. szeptember 2–13.
Időtartam: 12 nap/9 éjszaka
Létszám: min. 16 fő 
Közlekedés: Budapest–Tokió és Szöul–Budapest között isztambuli átszállással, a Turkish Airlines légitársaság 

járatával, Kiotó–Szöul között az Air Korea menetrend szerinti járatával, a helyi programok alatt lég-
kondicionált autóbuszokkal, illetve Japánban shinkansennel (ágyúgolyóvonat)

Szállás: ****/ ****+ csillagos szállodában és ryokanban (fogadó)
Elhelyezés: 2 ágyas (vagy dupla ágyas) szobákban
Ellátás: félpanzió – reggeli és ebéd vagy vacsora a programleírásnak megfelelően
Idegenvezetés: Budapesttől Budapestig a csoporttal utazó idegenvezető

PrOGrAM
1. NAP   SZEPTEMbEr 02. buDAPEST–ISZTAMbuL
Indulás Budapestről Isztambulba 20.10-kor a Turkish Airlines menetrend szerinti járatával, érkezés 23.15-kor Isztambul repterére.
2. NAP  SZEPTEMbEr 03. ISZTAMbuL–TOKIó
Elutazás Isztambulból 01.40-kor a Turkish Airlines menetrend szerinti járatával, érkezés Tokió Narita reptérre 19.30-kor. Transzfer
Tokióba, bejelentkezés a hotelbe, kb. 22.00 órakor a szobák elfoglalása. Szállás Tokió belvárosában (3 éj)
3. NAP SZEPTEMbEr 04. TOKIó
Reggeli után egész napos városnézés a világ egyik legnagyobb metropoliszában,
Tokióban.  Először megtekintik a Császári Palota előtti teret, majd az Asakusa negyed
felé veszik az irányt, ahol felfedezik a Kannon istenségnek szentelt Sensoji-templo-
mot. Ez Tokió legfontosabb buddhista temploma, évről évre számos zarándok keresi
fel.  Ezután válogathatnak a Nakamise bevásárlónegyed végtelen kínálatából, majd az
egyénileg elfogyasztott ebéd után ellátogatnak a Tokió Toronyhoz. A torony Japán 
legmagasabb mesterséges építménye, rádió-, távközlési és kilátótorony, valamint üzletek,
szórakozóhelyek és egy sintó szentély is megtalálható benne.  Végül Ginzába, Tokió leg-
felkapottabb elit bevásárlónegyedébe látogatnak el. Itt a világ összes top divatterve-
zőjének üzlete megtalálható, sokszor lehet nemzetközi sztárokkal is találkozni
vásárlás közben. Vacsora a hotelben vagy a hotel közelében lévő éttermek egyikében.
4. NAP SZEPTEMbEr 05. TOKIó, fAKuLTATíV PrOGrAM: NIKKO
Reggeli után egész napos szabad program Tokióban vagy fakultatív programlehe-
tőség: egész napos kirándulás Nikkóba ebéddel. Az UNESCO világörökségi hely-
színeket bejáró program első állomása a Nikko Toshogu-szentélykomplexum,
amely Japán legdíszesebb és legdrágábban építtetett szentélye, ahol ezenkívül
gyönyörű természet is várja a látogatókat. Ebéd egy közeli étteremben. Délután meg-
tekintik az óriási, 106 szobás Tamozawa császári villát, amely néhány évtizeddel ezelőttig
az uralkodó családok nyári rezidenciájaként szolgált. Úton vissza Tokió felé a környék másik
jelképéül szolgáló Chuzenji-tóhoz utaznak, amely a Mt. Nantai-vulkán egy korábbi kitörése által alkotott
kráterben terül el. Ebből a tóból „táplálkozik” a közeli Kegon-vízesés is, amely 97 méteres magasságával
egyike Japán legnagyobb vízeséseinek. A tó mellett lévő kilátóból csodálhatják meg a hatalmas zuhatagot.
Visszatérés Tokióba, vacsora a hotelben vagy a hotel közelében lévő éttermek egyikében.
5. NAP SZEPTEMbEr 06. fuJI NEMZETI PArK–HAKONE
Reggeli után kijelentkezés a hotelből, majd elutazás busszal az UNESCO Világörökség részét képező Fuji-hegyhez a Hakone Nem-
zeti Parkba. Japán legmagasabb csúcsának megtekintése a Fuji Látogató Központ és a Fuji Subaru Line Ötödik állomásán (ma-
gasság 2300 m). Ebéd egyénileg. Délután hajókázás a közeli Ashi-tavon, majd kabinos felvonózás a Komagatake-hegyre. A nagy
zsúfoltság és a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt a program állomásai változhatnak. Szállás és vacsora open bárral Hakoné-
ban, egy tradicionális japán fogadóban (1 éj).
6. NAP SZEPTEMbEr 07. HAKONE–KIOTó SHINKANSEN, KIOTó
Reggeli után kijelentkezés a hotelből, transzfer a vonatállomásra. Elutazás „ágyúgolyóvonattal,” shinkansennel Kiotóba 
kb. 10 órakor, érkezés kb. 12 órakor, ebédcsomag a vonaton. Félnapos buszos városnézés Kiotóban: a Császári Palota, a Nijo kas-
tély és a Kiyomizu-templom megtekintése. A Kamo-gava nyugati oldalán a Gosó (kiotói Császári Palota) ma is a császár rezidenciája



mely a császári Udvartartási Hivatal ellenőrzése alatt áll. A híres Nijo kastély az UNESCO Világörökség által védett épületkomple-
xum, mely egy a XVII. században, Tokugawa Ieasu sógun által építtetett, palotákból, egyéb épületekből, vizes árkokból és kertek-
ből álló védelmi rendszer. A Kiyomizu Dera-templom (Tiszta víz temploma) híres arról, hogy főcsarnokának egy része és nagy
verandája egy szakadék fölé ugrik ki, s utóbbiról pazar kilátás nyílik Kiotó nagyobbik felére, alatta pedig vízesés van, amelynek
szent vize állítólag gyógyhatású, erről kapta a templom a nevét.
Este fakultatív program keretében elkölthetnek egy open bárral egybekötött tradicionális vacsorát a gésanegyedben, miközben
maikók (gésatanoncok) szórakoztatják önöket műsorukkal.
Szállás Kiotó városközpontjában (1 éj).
7. NAP  SZEPTEMbEr 08. KIOTó–OSZAKA–SZÖuL
Reggeli után kijelentkezés a hotelből, majd félnapos városnézés keretében megtekintik az ősi császárváros legszebb látnivalójaként
számon tartott Aranytemplomot (UNESCO Világörökség), majd az 1460-ban a rindzai zen-buddhista iskola által alapított Ryoanji-
szentélybe látogatnak el. Itt megcsodálhatják Japán leghíresebb csupán kövekből álló kertjét. Végül a környéken található, szintén
UNESCO világörökségi védelmet élvező Tenryu-ji rinzai zen buddhista templomba látogatnak el, melyet 1345-ben alapítottak, s le-
nyűgöző, színpompás park veszi körül. Itt található a Sagano bambuszerdő is.
Ebéd egy közeli étteremben, majd utazás Oszaka városának Umeda negyedébe, ahol szabad program keretében vásárlási lehető-
ségük lesz.
Transzfer Oszaka repülőterére és elutazás Szöulba a Korean Air menetrend szerinti járatával 19.45-kor, érkezés 21.30-kor, transzfer 
a hotelbe, bejelentkezés a szöuli hotelbe kb. 23.00 órakor (4 éj).
8. NAP SZEPTEMbEr 09. SZÖuL
Reggeli után egész napos szöuli városnézés keretében megtekintik az 1395-ben
épült Gyeongbokgung palotát, melyet Északi 
Palotának is hívnak (a Joseon dinasztia Öt Nagy Palotájának központi és legnagyobb
épülete); a koreai buddhizmus főtemplomát, a Jogyesa-templomot, majd sétálnak
egyet a Bukchon Hanok Village-ben. 
A Bukchon Hanok egy régi, jó állapotban megmaradt városrész, mely Korea tradicio-
nális építészetének állít méltó emléket. 
A többi hanok faluval ellentétben eredeti és máig szöuliak lakják, de emellett hanok-
jai nagyon sok kulturális központnak, vendégháznak, teaháznak adnak helyet. Dél-
után meglátogatják Szöul legnevezetesebb régiségkereskedőinek és galériáinak
utcáját, az Insadongot, majd belekóstolhatnak a szöuli vásárcsarnok, a Gwangjang Market nyüzsgő életébe és megkóstolhatják a
híres mungóbab palacsintát (Bindaetteok). A napot a Han folyón fejezik be egy kellemes hajózással, mely segítségével egy átfogó
képet kapnak a városról, híres épületeiről, felhőkarcolóiról és a környező szigetekről.
Vacsora egy közeli étteremben, szállás a hotelben.
9. NAP SZEPTEMbEr 10. MEDIcINE MArKET–fIP MEGNYITó
Reggeli után meglátogatják a Gyeongdong piacot a Dongdaemun negyedben, mely Dél-Korea legnagyobb gyógynövény- és
ginszengpiaca. 1960-ban történt alapítása óta az ország gyógynövényalapanyag-szükséglete 70%-ának forgalmazásával, több
mint ezer üzletével, gyógyszertárával és orvosi rendelőivel komoly gyógyászati központnak számít. Megtekintik a Seoul  Yang-
nyeongsi  Herb Medicine múzeumot is, melyet 2006-ban alapítottak a méltán híres koreai természetes gyógymódok kultúrájának
megőrzésére.  A múzeum széles skáláját kínálja a korabeli gyógyítók eszközeinek, receptjeinek, elkészített gyógyszereinek stb.
Ebéd egyénileg, majd transzfer a FIP 2017 megnyitóünnepségére.
Este vacsora és tradicionális zenés, táncos show műsor a Korea House étteremben. A Korea House tökéletes példája az ősi koreai
építészetnek, és étterme mellett kulturális központként is üzemel. 
Szállás a hotelben.
10. NAP SZEPTEMbEr 11. SZÖuL
Reggeli után látogatást tesznek a Namsangol Hanok faluban. Ez a kis skanzen a Joseon Dinasztia korának épületeit mutatja be, 
a paraszti életformától az arisztokraták életstílusáig minden társadalmi réteg életébe betekintést nyerhetnek. A program része-
ként tradicionális hanbok viseletet öltenek a minél autentikusabb élmény megélése érdekében, melyről fotók is készülnek.
Ebéd egyénileg, majd látogatás a Dongdaemun Design Plazában (DDP). A DDP hagyományos épületek, tradicionális emlékek, 
élvonalbeli modern multikulturális létesítmények keveréke. Itt találhatóak a Szöul erőd, az Igansumun-csatorna romjai, a Dong-
daemun Történelmi Köpont az ásatási területtel, a Sport Memorial Hall és a Design Galéria épületei.
Végül vásárlási lehetőségük lesz a Dongdaemun Shopping Complexben, mely Korea egyik legismertebb „plázája”. 1970-ben épült
hatalmas, többemeletes épületében – mely akkor Ázsia legnagyobbjának számított – a ruházati és textilüzletek garmadájában
válogathat, melyek a legutóbbi világtrendek szerinti termékeiket kínálják.
Vacsora egy környékbeli étteremben, szállás a hotelben.
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11. NAP SZEPTEMbEr 12. KOrEAN VILLAGE–SuwON
Reggeli után kijelentkezés a hotelből és utazás Suwonba, ahol megtekintik a Hwaseong erődöt, melynek az egész várost körülvevő,
XVIII. században épült fala az UNESCO Világörökség részét képezi. Majd látogatást tesznek a Korean Folk Village-ben, mely egy 
243 hektáron elterülő, 260 db házzal rendelkező falut bemutató skanzen, ahol farmház és Confucius-akadémia, hivatalos épületek,
iskola és üzletek találhatóak egy nagy előadótér mellett, ahol különböző előadásokkal teszik színesebbé és érthetőbbé a tradicio-
nális hétköznapokat.
Ebéd egy közeli étteremben, majd megtekintik a suwoni Samsung Innovációs Múzeum kiállítását, mely a Samsung Elektronikai
vállalat történetén keresztül mutatja be az elmúlt évtizedek elektronikai és digitális fejlődését.
Utazás Incheonba, transzfer a nemzetközi repülőtérre. Elutazás a Turkish Airlines menetrend szerinti járatával 23.50-kor.
12. NAP SZEPTEMbEr 13. ISZTAMbuL–buDAPEST
Érkezés Isztambulba reggel 05.05 órakor, továbbutazás Budapestre 07.00 órakor. Érkezés Budapestre 07.55-kor.

rÉSZVÉTELI DíJ: 1 185 000 Ft/fő (földi szolgáltatások, min. 16 fő részvétele esetén)
rEPüLŐJEGY: 320 000 Ft/fő (repülőjegy és illetékek) 
EGYáGYAS fELár: 284 500 Ft/fő
fakultatív NIKKO program ebéddel: 69 900 Huf/fő (min. 12 fő)
fakultatív tradicionális vacsora MAIKO (gésatanonc) előadással: 44 900 Huf/fő (min. 12 fő)
bbP és sztornóbiztosítás: 38 900 Huf-tól/fő – ez az igényelt szolgáltatásoktól függ
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• 3 éjszaka Tokióban  4+(5)* hotelben félpanzióval 
(első este a késői érkezés miatt nincs vacsora)

• 1 éjszaka Hakonéban  4* ryokanban félpanzióval 
és open bar fogyasztással

• 1 éjszaka Kiotóban 4+ (5)* hotelben reggelivel
• 4 éjszaka Szöulban 4+ (5)* hotelben reggelivel
• 1x ebéd Kiotóban vagy környékén
• 1x ebédcsomag a Hakone–Kiotó útra
• 2x vacsora és 1x ebéd itallal tradicionális éttermekben 

Szöulban és környékén (1 sör vagy üdítő)
• reptéri transzferek
• Shinkansen vonatjegy Hakone–Kiotó viszonylatban
• csomagtranszfer Tokiótól Kiotóig
• egész napos városnézés Tokióban helyi idegenvezetővel
• egész napos kirándulás a Fuji Nemzeti Park területén 

helyi idegenvezetővel
• 2x félnapos kirándulás Kiotóban helyi idegenvezetővel
• a csoporttal utazó magyar nyelvű idegenvezető (Kiss Sanyi)
• egész napos városnézés Szöulban helyi idegenvezetővel
• hajókirándulás a Han folyón
• Namsangol Folk Village – Dongdaemun Shopping Center

egész napos kirándulás helyi idegenvezetővel
• félnapos kirándulás a Medicine Market és Múzeumban helyi

idegenvezetővel
• transzfer a FIP megnyitójára
• vacsorával egybekötött tradicionális koreai show műsor 

Szöulban 
• egész napos kirándulás Suwonba helyi idegenvezetővel
• belépőjegyek a megadott látványosságoknál 
• hanbok ruhaviselés és fotó a Namsangol Folk Village-ben

A rÉSZVÉTELI DíJ TArTALMAZZA

• fakultatív programok
• repülőjegyek
• a programban nem szereplő étkezések és belé-

pőjegyek
• regisztrációt a kongresszusra (igény szerint,

külön fizetendő)
• borravalók (5 euró/fő/nap)
• egyéb személyes költségek
• útlemondási és utasbiztosítás, kötelezően 

fizetendő felár

A rÉSZVÉTELI DíJ NEM TArTALMAZZA



KEDVEZMÉNY! A GYOrSASáG MOST PÉNZT Ér ÖNNEK! 
JELENTKEZZEN fEbruár 15-IG, ÉS bIZTOSíTSA bE MAGáNAK 
A 10 000 fT-OS ELŐfOGLALáSI KEDVEZMÉNYT!
A kedvezmény igénybevételének a feltétele az előleg befizetése, melynek határideje 2017. február  15. Törzsutasaink további 
15 000 Ft-os kedvezményre jogosultak! Jelentkezni 400 000 Ft előleg befizetésével lehet. Kérjük az előleg összegét a Travelweb
Erste Banknál vezetett 11600006-00000000-23680854 számlaszámára átutalni szíveskedjenek. Az előleg beérkezését követően az
utazási szerződést és a számlát az utazási iroda megküldi önnek!

JELENTKEZÉSI HATárIDŐ ELŐfOGLALáSI KEDVEZMÉNNYEL: 2017. fEbruár 15. 
JELENTKEZÉSI HATárIDŐ ELŐfOGLALáSI KEDVEZMÉNY NÉLKüL: 2017. MárcIuS 30.

fIZETÉSI üTEMEZÉS:
Jelentkezéskor 400 000 HUF/fő
2017. április 20-ig 400 000 HUF/fő 
2017. június 20-ig 400 000 HUF /fő
2017. augusztus 02– hátralék 

A légitársaságok fenntartják maguknak a jogot a járatok időpontjának megváltoztatására, az ebből fakadó programmódosításo-
kért az utazási iroda nem vállal felelősséget.

Hotelajánlatok:
TOKIÓ 3 éj: Keio Plaza 4+* (booking.com 5 *)
http://www.booking.com/hotel/jp/keio-plaza-tokió.hu.html

HAKONE 1 éj: Yoshikee ryokan 4* – japán stílusú tatamis szobák
http://www.japanican.com/en/hotel/detail/4306015/
KIOTÓ 1 éj: Granvia Kiotó 4+* (booking.com 5 *) 
https://www.granviakiotó.com/
SZÖUL 4 éj: Grand Ambassador  4+* (booking.com 5 *) 
https://grand.ambatelen.com/seoul/main.amb

Az ajánlat a fenti hotelekre, vagy azokhoz hasonlókra érvényes.

A kitöltött jelentkezési lapot az alábbi elérhetőségek egyikén várjuk 
Galenus Gyógyszerészeti Lap- és Könyvkiadó Kft.
1146 Budapest, Dózsa György út 19. IV. em. 2. • Mobil: 06-20/360-3920 
Fax: (1) 363-9223 • E-mail: tobel.nora@galenus.hu • Web: www.galenus.hu
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Az utazás szervezője: Travelweb Kft. (Cartour csoport tagja) 
Engedélyszám: U-001128



A kitöltött jelentkezési lapot az alábbi elérhetőségek egyikén várjuk
Galenus Gyógyszerészeti Lap- és Könyvkiadó Kft.
1146 Budapest, Dózsa György út 19. IV. em. 2. • Mobil: 06-30/399-5169
Fax: (1) 363-9223 • E-mail: tobel.nora@galenus.hu • Web: www.galenus.hu

JELENTKEZÉSI LAP

rÉSZVÉTELI DíJ: 1 185 000 fT/fŐ (földi szolgáltatások, min. 16 fő részvétele esetén)
rEPüLŐJEGY: 320 000 fT/fŐ (repülőjegy és illetékek) 
EGYáGYAS fELár: 284 500 fT/fŐ

fakultatív NIKKO program ebéddel: 69 900 Huf/fő (min. 12 fő)
fakultatív tradicionális vacsora MAIKO (gésatanonc) előadással: 44 900 Huf/fő (min. 12 fő)
bbP és sztornóbiztosítás: 38 900 Huf-tól/fő – ez az igényelt szolgáltatásoktól függ

ELŐfOGLALáSI KEDVEZMÉNY: 10 000 fT
TÖrZSuTASKEDVEZMÉNY: 15 000 fT

A fIP 2017 programra jelentkezem:
egyágyas szobában kétágyas szobában

utasok adatai
Útlevélben szereplő név: ........................................................................................................................................................................................................................
Útlevélszám: . ...............................................................................................................................................................................................................................................
Érvényessége: .............................................................................................................................................................................................................................................
Születési hely, idő (év, hónap, nap): . ...................................................................................................................................................................................................
Lakcím: ..........................................................................................................................................................................................................................................................
E-mail-  cím*: ....................................................................................... Tel.: ..............................................................................................................................................
Mobilszám: .......................................................................................... Fax: ..............................................................................................................................................
Szobatárs neve: ..........................................................................................................................................................................................................................................
*E-mail-címem megadásával hozzájárulok, hogy a jövőben e-mailben értesítsenek aktuális programokról, rendezvényekről.

Gyógyszertár adatai
Név: ................................................................................................................................................................................................................................................................
Számlázási név: ..........................................................................................................................................................................................................................................
Számlázási cím: ..........................................................................................................................................................................................................................................
Postacím: ......................................................................................................................................................................................................................................................

JELENTKEZÉSI HATárIDŐ: (előfoglalási kedvezménnyel) 2017. február 15.
(előfoglalási kedvezmény nélkül) 2017. március 30.

JELENTKEZZEN fEbruár 15-IG, ÉS bIZTOSíTSA bE MAGáNAK A 10 000 fT-OS ELŐfOGLALáSI KEDVEZMÉNYT! 

A kedvezmény igénybevételének a feltétele az előleg befizetése, melynek határideje 2017. február 15. 
Törzsutasaink további 15 000 Ft-os kedvezményre jogosultak! 

Jelentkezni 400 000 Ft előleg befizetésével lehet. Kérjük, az előleg összegét a Travelweb Erste Banknál vezetett 
11600006-00000000-23680854 számlaszámára átutalni szíveskedjenek. 
Az előleg beérkezését követően az utazási szerződést és a számlát az utazási iroda megküldi önnek!

Igénybe kívánom venni a 10 000 Ft-os előfoglalási kedvezményt.
Igénybe kívánom venni a 15 000 Ft-os törzsutaskedvezményt.
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