
Részvételi díj: 54.850 Ft / fő (4 nap / 3 éjszaka)
Az ár tartalmazza: 3 éjszaka szállást, reggelit és vacsorát a szállodában, a szálloda wellness részlegének 
használatát, a fürdő belépődíját, 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
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Időpont: 2021. augusztus 22-25., augusztus 25-28.

  1. nap
• 14.00 órától megérkezés, szállás elfoglalása. A szálloda közvetlenül az autóbusz 

pályaudvar mellett helyezkedik el, azokért, akik vonattal érkeznek, kisbuszt kül-
dünk ki.

• 16.00 órától hajdúszoboszlói városnézés, ismerkedés az üdülőhellyel, utána 
szabad program.

• 19.00 órától meleg vacsora.
• 20.00 órától ismerkedési est a szállodában.

  2. nap
• 7.00-8.30 reggeli.
• 9.00 órakor debreceni kirándulás, indulás a szálloda elől, idegenvezetővel. 

A városnézés során megnézzük: Nagytemplom, Déryné Múzeum, Nagyerdő, 
Békás-tó, Szent Anna Székesegyház. A városnézés autóbusszal, valamint gyalogo-
san történik kb. 12-13 óráig, utána szabadprogram. Debrecenben fakultatív ebé-
delési lehetőséget biztosítunk. Várható visszaérkezés 16 óra után, ezt követően 
szabad program, wellness részleg használata, illetve egyéni sétálás a városban.

• 19.00 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
• 7.00-8.30 reggeli.
• 9.00 órakor városi fürdő látogatása, ahol igénybe vehetjük az összes fürdési 

lehetőséget, illetve a fürdő területén fakultatív ebédelési lehetőséget biztosí-
tunk.

• 19.00 órától vacsora.
• 20.00 órától búcsú buli.

  4  . nap
• 7.00-8.30 reggeli.
• Hazautazás, a szállás elhagyása 9 óráig. Azokat, akik vonattal utaznak, kisbus-

szal szállítjuk ki a vasútállomásra.

Várunk nyugdíjasokat, nyugdíjas csoportokat, egyéni jelentkezőket Hajdúszoboszlóra, ami az Alföld leghíresebb 
fürdővárosa, a nagy múltú híres fürdő gyógyvizének és számos világszínvonalú egészségügyi szolgáltatásának 
köszönhetően vált országos gyógyközponttá. A szállást a Mátyás Király Gyógy- és Wellness Hotel *** biztosítja 

(4200 Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 17.), elhelyezés 2-3 ágyas szobákban. 
A szálloda Hajdúszoboszló főutcáján található, gyógy- és wellness részlegével várja vendégeit.

SZÁLLODAI ELHELYEZÉS


