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1.nap Budapest > Rijád  

Utazás Budapestről egy átszállással Rijádba, érkezés az éjjeli órákban majd transzfer a 
szállodába.  

Szállás: Rijád (3 éj) 

2.nap Rijád 

Reggeli után egész napos városnézésre indulunk Szaúd-Arábia fényűző fővárosában. Rijád már 
1824 óta a Szaúdi-dinasztia centruma volt. Abdul-Aziz szaúdi király 1902-évi hatalomra jutását 
követően innen kezdte meg a közép-arábiai beduin törzsek egyesítését, majd 1932-ben 
létrehozta a Szaúd-Arábiai Királyságot és az ország függetlenné válása óta Rijád a főváros. Régi 
időktől az arab térség fontos közlekedési csomópontja, jelentőségét fokozta, hogy a 
legfontosabb iszlám zarándokhelyek (Mekka, Medina) felé vezető zarándokút is érinti a várost. 
Rijád korábban fallal körülvett, vályogházakból álló oázistelepülés volt, azonban az 1930-as 
évektől óriási kőolajkészleteket tártak fel az országban, ami gyökeresen átformálta a fővárost, 
megjelentek a modern épületek, az égbe szökő felhőkarcolók, szállodák, kórházak. Először 
ellátogatunk a Nemzeti Múzeumba ahol átfogó képet kapunk az arab civilizáció történelméről 
az őskortól a modern korunkig. Elhaladunk Szaúd-Arábia második legmagasabb felhőkarcolója 
(Al Mamlaka Tower) és a Faisaliah hotel mellett, melyek a modern építészet remekművei. 
Felkeressük Szaúd-Arábia legjelentősebb emlékművét, a Masmak erődöt és annak múzeumát. 
Az erőd a Harmadik Szaúdi Királyság születésének a helyszíne. A palota Abdullah bin Rashid 
uralkodása idején épült 1895-ben, hogy a hadsereg katonai helyőrségeként szolgáljon. A nap 
zárásaként ellátogatunk Rijád egyik autentikus piacára (Dira Souq), ahol megismerkedhetünk 
a szaúdi hagyományokkal, öltözködési szokásokkal.  

Szállás: Rijád 
Ellátás: reggeli 

3.nap Rijád > Ushaygar > Rijád 

Reggelit követően útra kelünk, hogy felfedezzük a kb. 200 km-re található Ushaygart. Ushaygar 
az egyik legrégebbi falu a szaudi Najd régióban és ez volt a Kuvaitból, Irakból és Iránból érkező 
zarándokok fő megállóhelye. Ushaygarban megcsodálhatjuk a hagyományos najdi építészet 
gyöngyszemeit. Este visszautazunk Rijádba.  

Szállás: Rijád 
Ellátás: reggeli 

4.nap Rijád > Al Ula > Madáin Szálih 

Reggelit követően transzfer a repülőtérre, majd közvetlen járattal Al Ulába utazunk. Az alig 
több, mint ötezer fős kisváros egy meredek sziklafalakkal, pálmafákkal teli völgy közepén 
fekszik. A közelében pedig Szaúd-Arábia egyik legmeghatározóbb, iszlám előtti időkből 
származó látnivalója található. Transzfer az UNESCO Világörökség részét képező Madáin 
Szálihbe, mely Szaúd-Arábia északnyugati részén lévő régészeti ásatási terület. Az ókorban 
Hegra néven volt ismert,  és a nabateusok és szamúdok által lakott kalmár-metropolisz volt az 
i.e. 1 és az i.sz. 1 századokban. Az arab származású nabateusok a Hegrát részben a stratégiailag 
fontos Al-Ula vádi védelmére alapították. A helység a száznál is több sziklába vájt és díszesen 
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faragott homlokzatú monumentális sírépítményéről híres. 2008-ban az UNESCO felvette a 
kulturális világörökség jegyzékébe. Vacsorát követően megcsodáljuk a Jibal Al-Rukkab 
sziklaképződményeit, melyek szűk kanyonokat alkotnak végül ellátogatunk az Elefánt-
sziklához (Jebel Al-Fil), amely nevét jellegzetes alakjáról kapta. Este transzfer a szállodába.  

Szállás: Al Ula 
Ellátás: reggeli, vacsora 

5.nap Al Ula 

Reggelit követően útrakelünk, hogy felfedezzük Al Ula ősi oázisát. Kutatók az oázisban és a 
környékén található sziklaírásokból arra következtetnek, hogy a területet kb. 7000 évvel 
ezelőtt kezdték benépesíteni az ide vándorlók. Az oázis az ókori Tömjénút fontos állomása 
volt, később a mekkai zarándoklat pihenőhelye. A mai nap során bejárjuk az oázist és annak 
környékét, hogy megismerkedjünk a régió gazdag történelmével. Különleges 
sziklaképződményeket és sziklarajzokat keresünk fel, sétálunk Al Ula óvárosában majd napunk 
zárásaként ellátogatunk a Harrat al Uwayrid vulkánmezőre, ahonnan távolról is 
megcsodálhatjuk az oázist.  

Szállás: Al Ula 
Ellátás: reggeli, vacsora 

6.nap Al Ula > Dzsidda 

Reggelit követően transzfer a repülőtérre majd utazás közvetlen járattal Dzsiddába, check-in 
a szállodában. Dzsidda az Arab-félsziget nyugati partjának középső részén helyezkedik el, a 
Vörös-tenger partján. A „Vörös tenger hídjaként” is szokták emlegetni, mert gazdasági és 
turisztikai központja Szaúd-Arábiának.  A város helyén már 3000 évvel ezelőtt is éltek halászok. 
Az arab törzsek kb. 2500 évvel korábban jelentek meg és hivatalosan 646-ban Uthman Ibn 
Affan muzulmán kalifa alapította a várost. Ellátogatunk az Abdul Raouf Khalil múzeumba, ahol 
az Oszám Birodalom és a Szaudi-dinasztia legkülönfélébb emlékeit láthatjuk. Dzsidda óvárosi 
részének (Al-Balad) felfedezését egy rövid piaclátogatással kezdjük, ahol betekintést 
nyerheteünk a helyiek mindennapjaiba, fűszereket, fejkendőket, autentikus dísztárgyakat 
vásárolhatunk. Felkeressük a Nassif házat, melyet 1881-ben Dzsidda akkori kormányzója 
(Sheik Omar Effendi Nassif) számára építettek. Felkeressük Dzsidda kb. 30 km hosszan elnyúló 
pálmafákkal övezett tengerparti sétányát és megnézzük a Fahd szaúdi királyról elnevezett 
szökőkutat, amely 260 méter magasra képes felszöktetni a vizet, ezzel a világ legmagasabb 
szökőkútja. Útközben elhaladunk a Vörös-tenger partján található „Úszó Mecset” mellett. 
Transzfer a szállodába.  

Szállás: Dzsidda (2 éj) 
Ellátás: reggeli 

7.nap Dzsidda > Taif > Dzsidda 

Reggeli a szállodában majd egész napos kirándulásra indulunk Taif-ba. Taif a rózsák városaként 
ismert, híres a régióban található tömérdek rózsatermesztő gazdaságáról, melyek illata 
belengi az egész várost, látogatást teszünk egy 120 éves rózsavíz készítő üzembe. Következő 
megállónk a Shubra-palota, amely kezdetben Abdul Aziz király nyári rezidenciája volt, később 
pedig Faisal szaúdi királyé. 1995-től a palotát örökségvédelmi múzeummá alakították át. Az 
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épület négy emeletből és négy egységes homlokzatból áll, az ablakok és erkélyek rácsos 
mintázatúak, az épület belseje pedig carrarai márványból készült. Hegyi utakon 
továbbutazunk a régió legmagasabb hegyére (Jabal Dakka), ahonnan gyönyörködhetünk a 
káprázatos hegyvonulatokban. A program után transzfer a szállodába.  

Szállás: Dzsidda 
Ellátás: reggeli 

8.nap Dzsidda > Budapest 

 
Hajnalban transzfer a repülőtérre majd 1 átszállással utazás Budapestre. Érkezés a déli 
órákban. 
 
 
 

Részvételi díjak 

14 fő esetén  1049.000 Ft/fő 

Egyágyas felár  429.000 Ft/fő 

 
 

A részvételi díj minimum 14 fő esetén érvényes. 12 fő esetén + 70.000 Ft/fő felár! 
A programban feltüntetett árak 1 USD = 350 FT árfolyamig érvényesek. 

Menetrendváltozás esetén irodánk fenntartja a programmódosítás lehetőségét. 
 
 

A részvételi díj tartalmazza 

transzferek a körutazás során 

szállást 4*-os szállodákban 

reggelis ellátás, Al Ulában félpanzió (2 vacsora) 

magyar nyelvű idegenvezetés 

belépők a programban meghirdetett látnivalókhoz 

 

A részvételi díj nem tartalmazza 

nemzetközi repülőjegy + illeték kb. 355.000 Ft/fő 

2 db belső repülőjegy + illeték kb. 65.000 Ft/fő 

félpanziós ellátás 90.000 Ft/fő 

vízum ügyintézéssel 60.000 Ft/fő 

borravaló kb. 5 USD/fő/nap  

útlemondási és utasbiztosítás  

személyes jellegű kiadások  
 
 
 

 


