
Részvételi díj: 49.850 Ft / fő (4 nap / 3 éjszaka)
Az ár tartalmazza: 3 éjszaka szállást, reggelit és vacsorát, a pécsi városnéző kisvonat árát, a Harkányi Fürdő be-
lépőjegyét, az ott tartózkodás ideje alatt a belföldi autóbusz költségét, ami az ott tartózkodásra és a kirándulá-

sokra 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
Harkány-MattyHarkány-Matty U-001730U-001730
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Időpont: 2022. augusztus 13-16.

  1. nap
• 12.00 órától megérkezés (Siklósig egyénileg), szállás elfoglalása. Azokért, akik 

menetrendszerinti autóbusszal érkeznek, kisbuszt küldünk ki.
• 15.00 órától játékos ismerkedés.
• 18.00 órától vacsora.
• 19.30 órától ismerkedési est.

  2. nap
• 7.00 reggeli torna.
• 7.30-8.30 reggeli.
• 9.00 órakor indulás Máriagyűdre, ahol a csodatévő zarándokhelyen a 

Kegytemplomhoz látogatunk, onnan pedig Siklósra megyünk, ahol a siklósi 
várnál állunk meg. Utána indulunk Pécsre, ahol kisvonattal nézzük meg Pécs 
látványosságait, majd szabad program. Fakultatív ebédelési lehetőséget 
biztosítunk.

• 15.00 órakor indulás Villányba, a bor városába, ahol fakultatívan lehetőség 
nyílik a borpincék látogatására, illetve borvásárlási lehetőség.

• 17.30 órakor indulás vissza a táborba.
• 19.30 órától vacsora.

• 20.00 órától Ki-Mit-Tud vetélkedő saját magunk szórakoztatására minden 
kategóriában (például szóló ének, népdalkör, kórus, néptánc, modern tánc, 
vers-próza, bármilyen színpadi produkció).

  3. nap
• 7.00 reggeli torna.
• 7.30-8.30 reggeli.
• 9.00 órakor harkányi piac látogatás.
• 10.30 órától érkezünk a Harkányi Fürdőbe, fakultatív ebédelési lehetőség a 

fürdő területén. A fürdő teljeskörű használatára lehetőség van, így a gyógy-
részleg igénybevételére is.

• 19.30 órakor vacsora, utána közös éneklés, búcsú buli.

  4. nap
• 7.30-8.30 reggeli
• Hazautazás, a tábor elhagyása 9.00 óráig. Azokat, akik menetrendszerinti 

autóbusszal utaznak haza, kisbusszal szállítjuk ki Siklósig.
• 

• A napi programok sorrendjének változtatásának jogát fenntartjuk.

Várunk nyugdíjasokat, nyugdíjas csoportokat, egyéni jelentkezőket a Duna-Dráva Nemzeti Park kapujába, festői 
környezetbe, Harkány és Siklós közelségébe. A szállást a mattyi I� úsági Tábor biztosítja (7854 Matty, Kossuth u. 92.), 

elhelyezés kőépületekben található 2-3-4-5 ágyas szobákban, közös vizesblokk használattal.

TÁBORI ELHELYEZÉS


