
Részvételi díj: 39.850 Ft / fő (4 nap / 3 éjszaka)
A fürdőszobával, wc-vel rendelkező szobák 1.000 Ft / fő / éj felárral vehetők igénybe, így ebben az esetben a 

részvételi díj 42.850 Ft / fő. A zuhanyzóval rendelkező szobák 500 Ft / fő / éj felárral vehetők igénybe, ebben az 
esetben a részvételi díj 41.350 Ft / fő. Az ár tartalmazza: 3 éjszaka szállást, reggelit és vacsorát, a Borbála Fürdő 

belépődíját, az ópusztaszeri Nemzeti Park belépőjegyét, a sétahajózás költségét, az ott tartózkodás ideje alatt a 
belföldi autóbusz költségét, ami az ott tartózkodásra és a kirándulásokra vonatkozik, a ki-beszállítás költségét, 

az idegenvezető költségét, az áfát és az idegenforgalmi adót.

Jelentkezés folyamatosan, a szabad helyek függvényében 
(a korlátozott férőhelyek miatt a beérkezés sorrendjében).

Jelentkezni lehet e-mailben: hontravelkft@gmail.com, illetve online weboldalunkon: www.hontravel.hu 
vagy levélben: Hontravel Kft. 6726 Szeged, Fürj u. 40.

Érdeklődni lehet: +3620/437-1388, +3620/804-8208, +3620/500-3652

Szeretettel várunk mindenkit, aki részese szeretne lenni egy tartalmas kirándulásnak. 
Maradj itth

on!

Hetvenkedő Hatvanasok 
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Időpont: 2021. augusztus 9-12.
  1. nap
• 12.00 órától megérkezés Szegedre, szállás elfoglalása (azokért, akik menet-

rendszerinti autóbusszal vagy vonattal érkeznek, kisbuszt küldünk ki).
• 15.00 órától szegedi városnézés, utána szabadprogram, majd visszaindulás a 

kempingbe kb. 18 órakor.
• 19.00 Meleg vacsora.
• 20.00 Ismerkedési est.

  2. nap
• 8.00-9.00 Reggeli.
• 9.00 órakor indulás az Ópusztaszeri Nemzeti Parkba, ahol sétánk során több 

emlékművel, szoborral, alkotással találkozunk, megtekintjük a Feszty-körképet is.
• Visszaérkezés Szegedre, ahol fakultatív ebédelési lehetőséget biztosítunk.
• Ebéd után indulás az algyői Borbála Fürdőbe, fürdési lehetőség biztosítása.
• 18.30 Visszaindulás a szálláshelyre.
• 19.00 Meleg vacsora.
• 20.30 Ki-Mit-Tud vetélkedő saját magunk szórakoztatására minden kategóriá-

ban (például szóló ének, népdalkör,  kórus, néptánc, modern tánc, vers-és próza, 
bármilyen színpadi produkció).

  3. nap
• 8.00-9.00 Reggeli.
• 9.00 órakor indulunk Makóra, ahol idegenvezetővel megtekintjük a várost, 

illetve a Makovecz házakat.
• Szegeden fakultatív ebédelési lehetőséget biztosítunk.
• Ebéd után hajókázás a Tiszán, utána szabad program Szegeden.
• 19.00 Meleg vacsora.
• 20.00 Búcsú buli.

  4. nap
• 7.00-8.30 reggeli
• A szállás elhagyása 9 óráig. Azokat, akik menetrendszerinti autóbusszal vagy vo-

nattal utaznak, kisbusszal szállítjuk ki a pályaudvarra, illetve a vasútállomásra.

Várunk nyugdíjasokat, nyugdíjas csoportokat, egyéni jelentkezőket, akik szeretnének Magyarország dél-alföldi részén 
négy tartalmas napot eltölteni. A szállást  Szeged-Sziksósfürdő Strand-és Kemping biztosítja. A fürdő gyönyörű 

természeti környezete különleges körülményeket jelent, éke a 25-27 fokos vizű fürdőtó, melynek szikes-homokos 
altalaja gyógyhatású. Elhelyezés: 2-3-4 ágyas faházakban.

KEMPING ELHELYEZÉS


