
Részvételi díj: 79.850 Ft / fő (4 nap / 3 éjszaka)
Az ár tartalmazza: 3 éjszaka szállást, svédasztalos reggelit és vacsorát, a visegrádi vár belépőjegyét, a szentendrei 

Skanzen belépőjegyét, a kisvonat árát, az Esztergomi Bazilika belépőjegyét tárlatvezetéssel, 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.

Szeretettel várunk családokat,Szeretettel várunk családokat,
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Időpont: 2023. június 19-22.

  1. nap
• 14.00 órától megérkezés Esztergomba, szállás elfoglalása. Azokért, akik 

menetrendszerinti autóbusszal vagy vonattal érkeznek, kisbuszt küldünk ki.
• 15.00 órától rövid városnézés idegenvezetővel, ismerkedés Esztergommal, 

megtekintjük az Esztergomi Bazilikát és környékét
• 19.30 órától meleg vacsora.
• 20.00 órától esti séta a belvárosban.

  2. nap
• 7.30-8:30 órakor svédasztalos reggeli.
• 9.00 órától indulunk Visegrádra, ahol számos királyunk megfordult: Salamon, 

I. András, Károly Róbert, Mátyás király, megnézzük a királyi palota díszudvarát, 
illetve a keringőt, Herkules-kutat, Vízi bástyát, Salamon kutat. Indulunk Szent-
endrére a Skanzenbe, ahol fakultatív ebédelési lehetőséget biztosítunk, kisvo-
nattal körbejárjuk a több hektáros területet, ezt követően indulás Szentendre 
belvárosába: a 23 ezres Szentendre már a 14. századtól idemenekült szerbek, 
dalmátok, valamint sok híres művész otthona is. Látnivalók: Barcsa-gyűjte-
mény, Blagovesztenszka, avagy „görög-templom”, Ferenczy Károly Múzeum, 
Kovács Margit gyűjtemény, Csiprovacska templom, Bogdányi utca: régiségbol-
tok, Nosztalgia kávéház, vendéglők, Szaborna, a Szerb Püspöki székesegyház, 

utána szabad program, majd indulás vissza Esztergomba
• Visszaérkezés Esztergomba kb. 19.00 órakor.
• 19.30 órától meleg vacsora. Utána szabad program

  3. nap
• 7.30-8.30 órakor svédasztalos reggeli.
• 9.00 órától indulunk a városnézésre: megtekintjük a főtér összes nevezetessé-

gét, illetve a látnivalókat keressük fel. Ebédidőben átsétálunk a Mária Valéria 
hídon Párkányba, ahol fakultatív ebédelési lehetőség. Visszaérkezés a késő 
délutáni órákban Esztergomba, szabad program, búcsú a várostól

• 19.30 órától meleg vacsora.
• Utána közös séta, búcsú a várostól

  4. nap
• 7.30-8.00 s órakor védasztalos reggeli.
• A szálláshely elhagyása 9.00 óráig
• Azokat, akik menetrendszerinti autóbusszal vagy vonattal érkeznek, kisbusszal 

szállítjuk ki az állomásra.

A napi programok sorrendjének változtatásának jogát fenntartjuk.

Várunk nyugdíjasokat, nyugdíjas csoportokat, egyéni jelentkezőket Esztergomba, a Hotel Adalbert Szent György Házba 
(2500 Esztergom, Dózsa Gy. tér 1.) és Szent Tamás Házba (2500 Esztergom, Batthyány L. u. 6.) 

Elhelyezés: 2-3 ágyas szobákban.

SZÁLLODAI ELHELYEZÉS


