
Részvételi díj: 49.850 Ft / fő (4 nap / 3 éjszaka)
A kétágyas szobák 1.000 Ft / szoba / éj felárral vehetők igénybe, vagyis a kétágyas szoba ára 51.350 Ft / fő (4 nap 

/ 3 éjszaka). Az ár tartalmazza: 3 éjszaka szállást, reggelit és vacsorát a táborban, a fertődi Eszterházy-kastély 
belépőjegyének költségét, a hegykői fürdőbelépőt, a bécsi, illetve az ott tartózkodás ideje alatt a belföldi 
autóbuszköltséget, 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
Sopron-BécsSopron-Bécs U-001730U-001730
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Időpont: 2022. július 12-15; július 15-18 (betelt)
  1. nap
• 12.00 órától megérkezés, szállás elfoglalása (Sopronba egyénileg kell eljutni). 

Azokért, akik menetrendszerinti autóbusszal vagy vonattal érkeznek, kisbuszt 
küldünk ki, mely behozza őket a csodálatos környezetben található táborhelyre.

• 15.00 órától soproni autóbuszos, illetve gyalogos városnézés: Tűztorony, Fő tér, 
Várfalsétány, Széchenyi tér, utána szabad program.

• 19.30 órakor vacsora.
• 20.00 órától ismerkedési est.

  2. nap
• 7.00 reggeli torna
• 7.30 reggeli
• 8.00 indulás Bécsbe - Csokoládégyár látogatása
• 9.30 Csokoládégyár, lehetőség van rendkívül kedvezményes áron csokoládék, 

cukorkák kóstolására, illetve vásárlására, a vásárlás euróban történik.
• 11.30 továbbindulás Bécsbe, autóbuszos városnézés, utána gyalogos városné-

zés: Stephansdom, Rathaus, Mariahilfer Strasse, stb., utána szabad program, 
Bécsben fakultatív ebédelési lehetőség.

• 17.00 visszaindulás Sopronba
• 19.30 vacsora
• 20.00 Ki-Mit-Tud vetélkedő saját magunk szórakoztatására minden kategóri-

ában (például szóló ének, népdalkör, kórus, néptánc, egyéb tánc, modern tánc, 
vers-prózamondás, bármilyen színpadi produkció)

  3. nap
• 7.00 reggeli torna
• 7.30 reggeli
• 8.00 indulás Fertődre, Eszterházy-kastély megtekintése tárlatvezetéssel
• 12.00 indulás Hegykőre a fürdőbe: a hegykői gyógyvíz idült mozgásszervi 

betegségek gyógyítására alkalmas. Fakultatív ebédelési lehetőség a fürdő 
területén.

• 17.00 indulás vissza Sopronba
• 19.30 vacsora
• 20.00 búcsú est kifulladásig

  4. nap
• 7.30 reggeli
• Hazautazás, tábor elhagyása 9 óráig. Azokat, akik menetrendszerinti autóbusz-

szal vagy vonattal utaznak, kisbusszal szállítjuk ki az autóbuszpályaudvarra és a 
vasútállomásra.

A napi programok sorrendjének változtatásának jogát fenntartjuk.

Soproni, fertődi, bécsi kirándulással, ausztriai csokoládégyár látogatással, kóstolással egybekötött kirándulásra várunk 
mindenkit, aki tartalmas 4 napot szeretne eltölteni velünk (nyugdíj előttiek, nyugdíjasok, nyugdíjas csoportok, egyéni 

jelentkezők). A szállást a Soproni Gyermek-és I� úsági Tábor biztosítja (9406 Sopron, Brennbergi út). 
Elhelyezés 3-4-5 ágyas házakban, retro táborban, közös vizesblokk használattal 2 ágyas szobát kizárólag 

házaspároknak / élettársaknak tudunk biztosítani.

TÁBORI ELHELYEZÉS


