
Részvételi díj: 79.850 Ft / fő (4 nap / 3 éjszaka)
Az ár tartalmazza: 3 éjszaka szállást, reggelit és vacsorát, a Bory-vár belépőjegyét, a Pákozdi Pagony 

Arborétum és Vadaspark belépőjegyét, a budapesti kirándulás autóbuszköltségét, a Mátyás templom, 
valamint a Halászbástya 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.
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Időpont: 2023. április 17-20.

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

autóbusszal vagy vonattal érkeznek, kisbuszt küldünk ki.
• 16.00 órától székesfehérvári városnézés idegenvezetővel: Középkori romkert, 

Prohászka - liget, Koronázó-tér, Városháza, Országalma, Ferences - templom, 
Főutca-korzó, Szent  János - templom és Rendház, Fekete Sas patika, Hősök 
tere: Szent Anna - kápolna, Karmelita - templom, Szent István - tér: Szent 
István lovasszobra, Megyeháza.

• Este meleg vacsora
• Utána séta a belvárosban

  2. nap
• 7.30-9.00 órakor reggeli.
• 9.30 órakor indulás a Bory-várba, a délelőttöt a vár megismerésével töltjük
• Kb. 12.00 órakor indulunk a Velencei-tó partján elhelyezkedő Pákozdra, ahol 

fakultatív ebédelési lehetőséget biztosítunk. Ebéd után megtekintjük a Miska-
huszár szobrot, sétálunk a Bella-tó partján, megnézzük a katonai emlékparkot, 
ezt követően meglátogatjuk a Pákozdi Pagony Vadaspark és Arborétumot

• Kb. 18.00 órakor visszaindulás a szállásra

• 19.00 órakor vacsora
• Este szabad program

  3. nap
• 7.30-8.30 órakor reggeli.
• 9.00 órakor indulás Budapestre, városnézés idegenvezetővel, autóbusszal és 

gyalogosan: Kossuth tér, Parlament, Bazilika, Szabadság tér, Operaház, Hősök 
tere, múzeumok, majd ebéd. Ezt követően felmegyünk a Budai Várba, ahol a 
Mátyás templom és a Halászbástya megtekintése után sétával zárjuk a napot.

• Visszaindulás a szálláshelyre
• Vacsora
• Esti séta, búcsú a várostól

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

kisbusszal szállítjuk ki a állomásra.

A napi programok sorrendjének változtatásának jogát fenntartjuk.

Várunk nyugdíjasokat, nyugdíjas csoportokat, egyéni jelentkezőket, akiknek bemutatjuk Székesfehérvárt, a volt királyi 
székhelyet és koronázóvárost, illetve látogatást teszünk a fővárosban, Budapesten. A szállást a Szent Gellért Hotel 

biztosítja (8000 Székesfehérvár, Mátyás király körút 1.), elhelyezés 2-3 ágyas szállodai szobákban.

SZÁLLODAI ELHELYEZÉS


