
Részvételi díj: 79.850 Ft / fő (4 nap / 3 éjszaka)
Az ár tartalmazza: 3 éjszaka szállást, svédasztalos reggelit és vacsorát, a Tihanyi Apátság, illetve az Igali Fürdő 

belépőjegyét, a sétahajózás és borkóstoló árát, az ott tartózkodás ideje alatt a belföldi autóbusz költségét, ami 
az ott tartózkodásra és a kirándulásokra vonatkozik, a ki-beszállítás, valamint 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. június 8-11.

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

autóbusszal vagy vonattal érkeznek, kisbuszt küldünk ki, mely behozza őket a 
szállodába.

• 16.00 órától siófoki városnézés idegenvezetővel, autóbusszal és gyalogosan, 
utána szabad program

• 19.00 órától meleg vacsora
• Utána esti séta a Balaton partján

  2. nap
• 7.00-8.30 óráig svédasztalos reggeli
• 8.45 órakor autóbuszos kirándulásra indulunk a Balaton északi partjára 

Tihanyba, utunk során idegenvezető segít a helyi nevezetességek részletes 
megismerésében, megtekintjük a Tihanyi Apátságot, majd séta a városban. 
Innan Balatonfüredre indulunk, ahol fakultatív ebédelési lehetőséget biztosí-
tunk, majd Balatonfüred megismerésre idegenvezetővel.

• 15.00 órakor visszaindulás Siófokra, útközben Balatonakarattyán megállunk 
a Kisfaludy kilátónál, ahol rendkívüli a látványosság: a Balatonra hosszában 
tudunk ránézni. Visszaérkezés a szállodába, utána fürdőzés a Balatonban, 

kihasználjuk a szálloda adta lehetőséget, hisz a szálloda saját stranddal rendel-
kezik, mivel közvetlenül a Balaton partján terül el.

• 19.00 órától meleg vacsora, utána szabad program

  3. nap
• 7.00-8.30 óráig svédasztalos reggeli
• 8.45 órakor indulás Igalra, a fürdő gyógy- és termálvizével várja a fürdőzőket, 

mindenki megtalálja a számára legkedvezőbb hőfokot és kellemes kikapcsoló-
dást, pihenést biztosít. Fakultatív ebédelési lehetőség a fürdő területén.

• Kb. 16.00 órakor visszaindulás Siófokra, 
• 17.00 órától hajókirándulás borkóstolással egybekötve.
• 19.00 órától meleg vacsora
• Utána búcsú a Balatontól

 4. nap
• 7.00-8.30 óráig svédasztalos reggeli
• A szállás elhagyása 10.00 óráig. Azokat, akik menetrendszerinti autóbusszal 

vagy vonattal utaznak, kisbusszal szállítjuk ki az állomásokra.

Várunk nyugdíjasokat, nyugdíjas csoportokat Siófokra. A szállást a Hotel Európa biztosítja (8600 Siófok, Petőfi  sétány 
15.), közvetlenül a Balaton partján. Elhelyezés 2 ágyas szobákban.

SZÁLLODAI ELHELYEZÉS


