
Kalandozások 
Magyarország  

érintetlen vidékein

Humtour 
HU

+ 5 nyelv / languages

 ▶ Egyénre szabott ökoturisztikai 
programok

 ▶ 1-4 napos falusi túrák, elismert 
helyi túravezetőkkel

 ▶ Családi és iskolai kirándulások 



 ▶ Kenyérkészítés a helyi gerilla pékkel
 ▶ Extrém overálos barlangtúra egy majdnem kihalt  

 faluban, barlangkutatókkal
 ▶ Hintóvezetés és öko-gasztronómia
 ▶ Kézművesség
 ▶ Elektromos biciklitúra

Félnapos túra: 16.000 Ft / fő

Egynapos túra: 24.000 Ft / fő 
Többnapos túra: ár programtól függ 

Az árak min. 4 fő esetére és magyar vagy angol nyelven vezetett túrákra 
vonatkoznak, más nyelv esetében extra költségre kell számítani. 

Egyénre szabott  
ökoturisztikai programok

Felfedeznéd Magyarország tájainak egyikét, az ottani 
kultúrát és gasztronómiát?  
Válogass túráink programjai közül, vagy saját igényeid 
szerint megszervezzük a kalandot számodra. 

Ízelítő programjainkból:

Gasztronómiai élmények
Bor- és sajtkóstolás, csokoládé készítő műhely 



Egyénre szabott  
ökoturisztikai programok

 ▶ Transzfer Budapest és Etyek között
 ▶ Két borászat látogatása
 ▶ Borkóstoló (4 vagy 6 féle bor) 
 ▶ Séta a szőlőtermesztő területen (opcionális)
 ▶ Speciális hidegtál válogatás, sonka, sajtok
 ▶ Hagyományos, házi, magyaros ebéd 
 ▶ Személyes találkozó a tulajdonossal és a borásszal 
 ▶ Csokoládéműhely látogatás, kóstolás és    

 csokoládékészítés (opcionális), 8 féle csokoládé   
 különlegesség kóstolása

Gasztronómiai élmények
Bor- és sajtkóstolás, csokoládé készítő műhely 

Gasztronómiai látogatás Etyek Öreghegy egyik  
borászatába, amihez pár hektáros szőlőtermesztő  
terület is tartozik. 

Programlehetőségek:

Bor- és sajtkóstolás a borászatban kellemes környezetben, 
ahol majd az ebédet is elfogyasztjuk. Délután átsétálunk 
a Csokoládéműhelybe, ahol bepillanthatunk a csokoládé 
készítésének titkaiba, és megkóstólhatunk 8 féle  
különlegességet. 

Félnapos program (1 borászat és ebéd): 18.000 Ft / fő 

Egész nap (2 borászat, ebéd, csokoládéműhely): 23.000 Ft / fő
Az ár legalább 4 fő esetén értendő, magyar vagy angol nyelvű idegen-
vezetéssel. Kevesebb résztvevő vagy más nyelvű idegenvezetés esetén felárat 
számolunk.
Kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a pontos indulási hely és idő miatt. 



 ▶ Transzfer Budapestről
 ▶ Szállás 4 csillagos panzióban
 ▶ Napi háromszori étkezés, helyi, bio alapanyagokból 
 ▶ Ebéd bográcsban
 ▶ Ebéd egy helyi fine dining étteremben
 ▶ Alpakafarm látogatása
 ▶ Elektromos bicikli túra
 ▶ Agyagozás és kerámia készítés 
 ▶ Méz és mézkészítmények kóstolása 
 ▶ Családi gazdaság látogatása 
 ▶ Sajtkóstolás
 ▶ Pálinkakóstolás
 ▶ Illóolaj manufaktúra látogatása

Programlehetőségek:

Tölts pár napot a  
madarakkal teli természetben! Több napos kirándulás a  

varázslatos Orségi Nemzeti  
Parkba

2 napos túra:  58.000 Ft / fő 

3 napos túra:  77.000 Ft / fő

Az ár legalább 4 fő esetén értendő, magyar vagy angol nyelvű idegen-
vezetéssel. Kevesebb résztvevő vagy más nyelvű idegenvezetés esetén felárat 
számolunk.
Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a pontos indulási hely és idő miatt. 



 ▶ Transzfer Budapestről
 ▶ Szállás 4 csillagos panzióban
 ▶ Napi 3 étkezés
 ▶ Madármegfigyelés a folyón és a csatornákon  

 motorcsónakkal
 ▶ Biciklitúra
 ▶ Lovaglás
 ▶ Kosárfonó foglalkozás

Tölts pár napot a  
madarakkal teli természetben! 

A Tisza-tó különleges természeti és vízparti adottságai 
olyan tájat alkotnak, amely egyedülálló  
Közép-Európában.

Programlehetőségek:

Egész nap csodálhatjuk a romantikus vízivilág és 
madárparadicsom utánozhatatlan hangulatát.

Több napos kirándulás a  
varázslatos Orségi Nemzeti  
Parkba

1 napos túra:  38.500 Ft / fő 

2 napos túra:  58.000 Ft / fő

Az ár legalább 4 fő esetén értendő, magyar vagy angol nyelvű  
idegenvezetéssel.  

Kevesebb résztvevő vagy más nyelvű idegenvezetés esetén felárat számolunk.
Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a pontos indulási hely és idő miatt. 



 ▶ Transzfer Budapestről
 ▶ Szállás 4 csillagos panzióban  

 vagy 4 csillagos hotelben
 ▶ Napi 3 étkezés
 ▶ GPS-es kalandtúra
 ▶ GPS-es borkeresés
 ▶ Az üveg varázslata - látogatás egy  

 üvegmanufaktúrába
 ▶ Hegyi rollertúra

Programlehetőségek:

Kirándulás Visegrádon  
és környékénHegyi kaland a  

Bükki Nemzeti Parkban

1 napos túra:  38.500 Ft / fő 

2 napos túra:  58.000 Ft / fő

Az ár legalább 4 fő esetén értendő, magyar vagy angol nyelvű idegen-
vezetéssel. Kevesebb résztvevő vagy más nyelvű idegenvezetés esetén felárat 
számolunk.
Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a pontos indulási hely és idő miatt. 

1 éjszaka / 2 nap
A csoport megérkezik Szilvásváradra, ahol kávéval, 
teával, szörppel, házi süteményekkel és gyümölccsel 
várjuk a vendégeket. 

Ebéd Szilvásváradon speciális helyi ételekből,  
választható vadételekkel. 



 

 ▶ Transzfer Budapestről 
 ▶ Egy kávé és egy croissant a „Kis Francia” nevű  

 kedves kis kávézóban
 ▶ Komp Nagymarostól Visegrádig
 ▶ A gyönyörű, reneszánsz Visegrádi Királyi Kastély és a  

 Visegrádi Vár megtekintése, ami a Dunakanyar  
 leglátogatottabb turisztikai célpontja

 ▶ Tradicionális, magyaros ebéd egy helyi étteremben
 ▶ Látogatás a Pálinka Múzeumba, ahol megismerjük  

 a pálinka készítésének folyamatát, és azt hogy 
 hogyan működtek az illegális lepárlók a kommunizmus  
 alatt, valamint többféle pálinkát is megkóstolunk.

Kirándulás Visegrádon  
és környékén

Országunk egyik leglátványosabb és festői része a 
Dunakanyar, Budapesttől 40 km-re északra. A folyó 
teljes, a Fekete-erdőtől a Fekete-tengerig tartó  
3000 km-s hosszának legszebb szakasza. 

A program tartalmazza:

1 napos túra:  24.000 Ft / fő 

Az ár legalább 4 fő esetén értendő, magyar vagy angol nyelvű  
idegenvezetéssel.  

Kevesebb résztvevő vagy más nyelvű idegenvezetés esetén felárat számolunk.
Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a pontos indulási hely és idő miatt. 



A Humtour társadalmi vállalkozás 
fenntartható, közösségi vidéki  
turisztikai programokat szervez, 
melyek a különleges helyi  
hagyományokat és vadvilágot  
mutatják be, illetve gasztronómiai  
kalandokra csábítják az utazót.  
A turisztikai eseményeket az interak-
cióra, a játékosságra és a felfedezés 
örömére alapozzuk a nyugodt vidéki 
kikapcsolódás mellett.

Elkötelezettek vagyunk a vidékfej- 
lesztés és idegenforgalmi projektek 
mellett a Kárpát-medence régióban. 
Szoros együttműködésben vagyunk 
az ENSZ Környezetvédelmi Bécsi  
Irodájával, a Kárpát-Egyezmény  
Titkárságával (SCC) és a régió más 
köz- és civil szereplőivel.

Kapcsolat: 
 
Szabó-Diószeghy Ágnes 
agnes@humtour.com 
+36 30 383 37 21


