
Részvételi díj: 55.850 Ft / fő (3 nap / 2 éjszaka)
Az ár tartalmazza: 2 éjszaka szállást, svédasztalos reggelit, vacsorát, valamint a liba napi ételsort, a szabadkígyósi 

kastély belépőjegyét, az Almásy-kastély, Gyulai vár, Kohán Képtár 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: 2022. november 11-13.

  1. nap
• 12.00 órától érkezés Gyulára, szállás elfoglalása, akik menetrendszerinti 

autóbusszal vagy vonattal érkeznek, kisbuszt küldünk ki
• 15.00 órakor gyulai városnézés idegenvezetővel
• 19.00 órakor meleg vacsora
• 20.00 órától esti séta.

  2. nap
• 8.30 órától svédasztalos reggeli.
• 9.30 indulás Szabadkígyósra, ahol a Wenckheim-kastélyt látogatjuk meg, 

mely az egyik legépebben maradt Békés-megyei kastély. Impozáns kastélypark 
öleli körül az 1875-79 között Ybl Miklós tervei alapján épült kastélyt. Műemléki 
helyreállítására 2019-2022 között került sor. 

Utunk visszavezet Gyulára, ahol az Almásy kastélyt, azon belül az állandó 
kiállítást és a toronykilátót nézzük meg, valamint a Gyulai várat és a Kohán 
Képtárat. Fakultatív ebédelési lehetőség Gyulán. Ezt követően szabad program.

• 19.00 órától fergeteges liba napi lakoma, a menüsor önmagáért beszél: 
birsalmás libaraguleves, kon� tált kacsacomb, libamell májas-gombás 
töltelékkel, juhtúrós puliszka bacongyűrűben, lilakáposzta szu� é, hagymás 
libatepertővel töltött burgonya. Ezt követően élőzenés est.

  3. nap
• 8.30 órától svédasztalos reggeli.
• A panzió elhagyása 10:00 óráig, hazautazás. Akik tömegközlekedéssel utaznak, 

mindenkit kiviszünk az állomásokra

Magyarország délkeleti régiójába, Gyulára várunk mindenkit, aki tartalmas 3 napot szeretne eltölteni velünk, 
nyugdíj előttiek, nyugdíjasok, nyugdíjas csoportok, egyéni jelentkezők. A szállást Gyula belvárosában lévő 

panziók biztosítják, elhelyezés 2-3 ágyas szobákban.

PANZIÓS ELHELYEZÉS
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