
Részvételi díj: 64.850 Ft / fő (4 nap / 3 éjszaka)
Az ár tartalmazza: 3 éjszaka szállást, svédasztalos reggelit és vacsorát, a Festetics kastély belépőjegyét és 

tárlatvezetést, az Afrika Múzeum belépőjegyét és tárlatvezetést, a gyenesdiási strand belépőjegyét, a hévízi 
fürdő 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
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Időpont: 2022. június 12-15.;  június 15-18. 

  1. nap
• 12.00 órától megérkezés Keszthelyre, szállás elfoglalása. Azokért, akik menet-

rendszerinti autóbusszal vagy vonattal érkeznek, kisbuszt küldünk ki.
• 15.00 órától séta a Balaton partján, Keszthely rövid bemutatása.
• 18.00 órától svédasztalos vacsora.
• 19.30 órától ismerkedési est.

  2. nap
• 7.30-8:30 svédasztalos reggeli
• 9.00 órakor indulunk keszthelyi városnézésre, Festetics Kastély meglátogatá-

sa Fakultatív ebédelési lehetőséget biztosítunk. Ebéd után indulunk Balato-
nedericsre, az Afrika Múzeum és Állatkertet látogatjuk meg tárlatvezetéssel, 
kb. 2 óra hossza. Visszafelé megállunk az északi part legszebb strandján, 
Gyenesdiáson és megmártózunk a Balatonban.

• 18.00 svédasztalos vacsora.
• 19.30 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 svédasztalos reggeli.
• 8.30 indulás Sümegre, a sümegi várat tekintjük meg, visszaúton megállunk 

Zalaszántón, ahol a sztúpát tekintjük meg, a buddhizmus egyik magyarországi 
szentélyét, melyet 1993-ban a Dalai Láma avatott fel. Fakultatív ebédelési 
lehetőség biztosítása. Kora délutántól Hévíz fedett medencés gyógyfürdőjét 
látogatjuk meg, ezt követően kb. 18.00 órakor indulunk vissza a szálláshelyre.

• 19.00 órakor vacsora.
• 20.00 órától búcsú est.

  4. nap
• 7.00-8.30 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 Keszthelyre, exkluzív környezetbe, szuper minőségű 
szállodába, a szállást a Kristály Hotel biztosítja (8360 Keszthely, Lovassy utca 20.) Elhelyezés: 2-3 ágyas szobákban.

SZÁLLODAI ELHELYEZÉS


