
Részvételi díj: 54.850 Ft / fő (4 nap / 3 éjszaka)
Az ár tartalmazza: 3 éjszaka szállást, reggelit és vacsorát, a szálloda wellness részlegének használatát, a pécsi 

városnéző kisvonat árát, a Harkányi Fürdő belépőjegyét, a Siklósi vár belépőjegyét, villányi borkóstolást, 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.
Maradj itth

on!
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Időpont: 2021. június 11-14., július 5-8., szeptember 16-19.

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

autóbusszal érkeznek, kisbuszt küldünk ki.
• 16.00 órától harkányi városnézés idegenvezetővel.
• 19.00 órától svédasztalos vacsora.
• 20.00 órától ismerkedési est.

  2. nap
• 7.00-8.30 svédasztalos reggeli.
• 10.00 órakor indulás a Harkányi Fürdőbe, fakultatív ebédelési lehetőség a für-

dő területén. A fürdő teljeskörű használatára lehetőség van, így a gyógyrészleg 
igénybevételére is.

• 16.00 órakor visszaindulás a szállodába, majd Máriagyűdön a csodatévő za-
rándokhelyen a Kegytemplomhoz látogatunk, onnan pedig Siklósra megyünk, 
ahol a siklósi várnál állunk meg.

• 19.00 órától svédasztalos 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
• 7.00-8.30 svédasztalos reggeli.
• 10.00 órakor indulás Pécsre, ahol kisvonattal nézzük meg Pécs látványossá-

gait, utána szabadprogram. Fakultatív ebédelési lehetőséget biztosítunk.
• 15.00 órakor indulás Villányba, a bor városába, ahol megízlelhetjük a táj jel-

legzetes borait, illetve borvásárlási lehetőség.
• 17.30 órakor indulás vissza a szállodába.
• 19.00 órától svédasztalos vacsora. 
• 20.00 órától közös éneklés, búcsú buli.

  4. nap
• 7.00-8.30 svédasztalos reggeli.
• A szállás elhagyása 9 óráig. Azokat, akik menetrendszerinti autóbusszal utaznak, 

kisbusszal szállítjuk ki a pályaudvarra.

Várunk nyugdíjasokat, nyugdíjas csoportokat, egyéni jelentkezőket, akik a Dél-Dunántúl települései közül többet is 
megismerhetnek. A szállást a � ermál Hotel biztosítja (7815 Harkány, Járó József utca 1.). 

Elhelyezés 2-3 ágyas szobákban. A szálloda kellemes környezetben várja a kikapcsolódni vágyókat, wellness részleg 
használata: szaunafalu, fi nn-bio-és infraszaunák, gőzkabin.

SZÁLLODAI ELHELYEZÉS


