
Részvételi díj: 79.850 Ft / fő (4 nap / 3 éjszaka)
Az ár tartalmazza: 3 éjszaka szállást, svédasztalos reggelit és vacsorát, a Báthory várkastély és panoptikum 
belépőjegyét, a Sóstói Múzeumfalu belépőjegyét, a Nyíregyházi Állatpark belépőjegyét, 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,
Hetvenkedő HatvanasokatHetvenkedő Hatvanasokat
tartalmas programjainkratartalmas programjainkra
Nyíregyháza - Máriapócs - Nyírbátor - SóstóNyíregyháza - Máriapócs - Nyírbátor - Sóstó U-001730U-001730
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Időpont: 2023. augusztus 22-25.

  1. nap
• 12.00 órától megérkezés Nyíregyházára, szállás elfoglalása. Azokért, akik 

menetrendszerinti autóbusszal vagy vonattal érkeznek, kisbuszt küldünk ki.
• 15.00 órától nyíregyházi városnézés idegenvezetővel.
• 18.00 órától svédasztalos vacsora.
• 19.00 órától ismerkedési est.

  2. nap
• 7.30-8:30 órakor svédasztalos reggeli
• 9.00 órakor indulunk Máriapócsra, megtekintjük a Kegytemplomot, ahol 

megnézzük azt a képet, amely az idők folyamán háromszor is könnyezett, így 
vált zarándokhellyé Máriapócs. 1991-ben II. János Pál pápa magyarországi 
látogatásakor liturgiát végzett. Ezt követően utunk Nyírbátorba vezet, ahol 
fakultatív ebédelési lehetőség után megismerkedünk a város nevezetességei-
vel: görögkatolikus templom, Báthory várkastély és panoptikum, Fatemplom, 
stb. Szabadprogram, majd indulás vissza a szálláshelyre.

• 19.00 órakor meleg vacsora.
• 20.00 órakor Ki-Mit-Tud vetélkedő saját magunk szórakoztatására minden 

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

  3. nap
• 7.30-8.30 órakor svédasztalos reggeli.
• 9.00 órakor indulunk  Nyíregyházi Állatparkba, ahol eltöltünk néhány kellemes 

órát, fakultatív ebédelési lehetőség. Délután a Sóstói Múzeumfalut tekintjük 
meg.

• 19.00 órakor meleg vacsora.
• 20.00 órától zenés búcsú est.

  4. nap
• 7.30-8.30 órakor svédasztalos reggeli.
• A szállás elhagyása 9 óráig. Azokat, akik menetrendszerinti autóbusszal vagy 

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

A napi programok sorrendjének változtatásának jogát fenntartjuk.

Várunk nyugdíjasokat, nyugdíjas csoportokat, egyéni jelentkezőket Nyíregyházára, az Európa Hotelbe, mely a város 
központjában helyezkedik el (4400 Nyíregyháza, Hunyadi u. 2.)

Elhelyezés: 2-3 ágyas szobákban.

SZÁLLODAI ELHELYEZÉS


