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Dr. Zoltán Attila és a
Nimród részvételével

598.000,-Ft
+ vízum + repülőjegy 

+ biztosítások 

Kazak ARANYSAS VADÁSZFESZTIVÁL
az Altáj-hegységben 

Mongóliai „idôutazás” a  sztyeppei lovas népek nyomán 

DÉL-AFRIKA  
Nagyvadak és természeti csodák 

„Big 5” túra és szafari 
a Krüger Nemzeti Parktól a Kalaháriig 

2015. szeptember 29-október 7.
Csoportlétszám: 9 fô� + 1 fô kísérô + 1 fô helyi, mongol idegenvezetô
Helyszíni utazás terep jármûvekkel 
Szállás kazak jurtákban, Ulánbátorban hotelben 
Ellátás: Ulánbátorban reggeli és vacsora, az Altájban teljes 
ellátás (napi 3 étkezés)

2015. október 2-15.
Csoportlétszám: 7 fô + 1 fô kísérô 
Helyszíni utazás kisbusszal és terepjárókon
Szállás safari lodge-okban 
Ellátás: Program szerint

A fenséges Altáj-hegység Szibéria (Oroszország), Mongólia, Kazakisztán és
Kína határán húzódik, 4.000 m feletti csúcsokkal örök hó- és jég borította
gerincekkel. A hegység a türk nyelvek szülôhelye, jelentése ótörökül: 
Az Aranyhegyek. Itt tartják minden év októberében Belsô-Ázsia legôsibb
nomád ünnepét, „a középkorból ittmaradt” Aranysas Vadász Fesztivált. 
Az egyedülálló rendezvény során a bemutatók és vadászatok megfigyelése
mellett lehetôség nyílik a kazak sas-nevelô családok életének megismeré-
sére, az égig érô Altáj ormainak megtekintésére és Mongólia múltjának meg-
ismerésére is.

Dél-Afrika leghíresebb nemzeti parkjaiban és drámai szépségû� természnet-
védelmi területein kutatjuk az „5 Nagy” (elefánt, rinocérosz, kafferbivaly,
oroszlán, leopárd) nyomát. Utunk során eljutunk a Blyde River Kanyon pe-
remvidékétôl – a „Szatarai Oroszlán Háromszögig”, majd az Augrabies óriás
vízesésétôl – a Kalahári dûnéiig.   

INFORMÁCIÓ, JELENTKEZÉS:

Honlap: www.telekiutak.hu 
Email: norbert@telekiutak.hu
Mobil: 36 30 250 2765

Utazások a Görgényi-havasoktól az Altájig és Alaszkáig 

VEGYEN RÉSZT AZ ÉLŐ TERMÉSZETFILMEKBEN! 

VADÁSZAT 
FÉNYKÉPEZŐ�VEL

VADÁSZAT 
FÉNYKÉPEZŐ�VEL
Speciális kiscsoportos természetjáró körutazások
Földünk legnagyszerűbb nemzeti parkjainak bejárása
Magyar geográfus szakvezetés Budapesttől – Budapestig



469.000,-Ft
+ repülőjegy + biztosítások 

INDIA 
A bengáli tigrisek birodalma

Utazás és tigris szafari a mogul császárok 
és maharadzsák nyomán

650.000,-Ft 
+ repülőjegy + biztosítások

+ fakultatív belépők

ALASZKA 
Az óriások vadonja

Utazás a Kenai-félsziget jéghegyeitôl 
– a Denali grizzly „legelôiig”

ALASZKA medvéi
Alaszka átszelése a Katmai Nemzeti Parktól – a Jeges-tengerig 

Az Indiai „Aranyháromszög” (Delhi – Jaipur – Agra) bejárásán messze
túl – eljutunk Kipling vadonjába a Kahna Nemzeti Parkba, majd a Band-
havgarh Rezervátumba – ahol 5 alkalommal veszünk részt tigris szafari-
kon – maharadzsákhoz illô körülmények között. A „Dzsungel könyve”
világában, Széchenyi Zsigmond „Nahar” c. méltán nagysikerû munkája
lesz napi útikönyvünk.

Alaszka legszebb nemzeti parkjait bejárva és Széchenyi Zsigmond leírá-
sait felhasználva ismerjük meg a végtelen északi vadon óriásait: tengeri
vidra; Steller oroszlánfóka, Dall juh (hegyi kos); karibu; jávorszarvas;
grizzly medve; baribál (fekete medve). Bepillantást nyerünk a Kenai folyó
lazacparadicsomába – a bátrabbaknak aleut kajakozással a Columbia
gleccsernél.

2015. július 6-18 . 
Csoportlétszám: 9 fô + 1 fô kísérô 
Helyszíni utazás 15 személyes különbusszal
Szállás színvonalas szállodák 2 ágyas szobáiban
Ellátás: Önellátás

Alaszka medvéinek megfigyelése és fotózása közben át-
utazzuk a hatalmas országrészt, déli partjaitól – „Észak-
Amerika teteje”, a Denali Nemzeti Parkon át – az
Északi-sarkkörig, sôt azon is túl  – a Jeges-tengerig. Medve-
kalandjaink legfontosabb „fejezetei” és helyszínei: 
❶ Parti barna medve (kodiak medve) – Katmai Nemzeti Park
❷ Grizzly medve  - Denali Nemzeti Park (Mt. McKinley 6.194 m)
❸ Jegesmedve – Arktisz Nemzeti Vadrezervátum
❹ Fekete medve (baribál) – bárhol, a Nagy Manitu akaratától függôen…

SPITZBERGÁK – A Jégvilág
Utazás a jegesmedvék birodalmában 
– az Arktisz expedíciók nyomán

2015. április 10-17. és 2016.  április 15-22. 
Csoportlétszám: 9 fô + 1 fô kísérô 
Helyszíni utazás motoros- illetve kutya szánon
Szállás 2 ágyas, jól fûtött szobákban 
Ellátás: Reggeli és 4 alkalommal expedíciós ebéd

1.567.000,-Ft
+repülőjegy + biztosítások 

+ fakultatív belépők

2015. szeptember 3-14. 
Csoportlétszám: 9 fô + 1 fô kísérô 
Helyszíni utazás 15 személyes különbusszal és belföldi kisrepülôkön, hidroplánokon
Szállás színvonalas szállodák 2 ágyas szobáiban
Ellátás: Önellátás

Az északi szélesség 78° felett elterülô Spitzbergák (Svalbard) bolygónk legészakibb,
állandóan lakott, speciálisan szervezett expedíciók nélkül is megközelíthetô
területe. A szigetvilág az „Arktisz kutatásának kapuja” – innen indult majd
minden híres sarkvidéki felfedezô életpályája, felfedezôútja.  Elég csak Nils
Adolf Erik Nordenskiöld (1832 - 1901), Fridjof Nansen (1861 – 1930), vagy Roald
Amundsen (1872-1928) neveit megemlítenünk. Ha úgy érzi – elérkezett az idô,
hogy elinduljon az Északi sarkvidék végtelennek tûnô jég- és hómezôin – éljen
meg minden napot felfedezôként, az éjféli nap szikrázó fényénél – Földünk leg-
nagyobb szárazföldi ragadozói, a jegesmedvék birodalmában.    

902.400,-Ft
+ repülőjegy + biztosítások 2015. december 8-20.

Csoportlétszám: 14 fô + 1 fô kísérô + 1 fô helyi, indiai vezetô 
Helyszíni utazás különbusszal és terepjárókon
Szállás luxus hotelekben, nemzeti parki De Luxe lodge-okban
Ellátás: Reggeli és vacsora


