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Szeretettel várunk családokat,
Hetvenkedő Hatvanasokat
tartalmas programjainkra

U-001730

Hódmezővásárhely-Szeged-Temesvár

Várunk nyugdíjasokat, nyugdíjas csoportokat, egyéni jelentkezőket, akik Délkelet-Magyarország kettő nevezetes
városát is megismerhetik. A szállást a Hotel Ginkgo **** biztosítja (6800 Hódmezővásárhely, Zrínyi utca 2.), elhelyezés
2-3 ágyas szobákban. A hotel Hódmezővásárhely központjában, a belváros szívében található. Wellness részleg
használata: élménymedence, jacuzzi, finn szauna, infraszauna, gőzkabin.

Időpont: 2022. augusztus 1-4.

SZÁLLODAI ELHELYEZÉS

1. nap

3. nap

• 12.00 órától megérkezés Hódmezővásárhelyre, szállás elfoglalása. Azokért,
akik menetrendszerinti autóbusszal vagy vonattal érkeznek, kisbuszt küldünk ki.
• 16.00 órától hódmezővásárhelyi városnézés gyalogosan
• 19.00 órától meleg vacsora
• 20.00 órától ismerkedési est

• 7.00-8.30 svédasztalos reggeli
• 9.00 órakor indulás Temesvárra, az út folyamán a csoportot idegenvezető
kíséri. Megállunk egy bevásárlóközpontnál, a Kauflandnál, ahol ebédelési lehetőséget biztosítunk (pl. mici (román nemzeti eledel) kb. 8-10 lei / adag), utána
városnézés, mely kb. 3 órát vesz igénybe, ezt követően szabad programot kap
a csoport. Fizetési eszköz: lei, forintot nem fogadnak el, de lehetőség van a
helyszínen váltásra. Visszaindulás kb. 17:30 órakor, érkezés a szálláshelyre
várhatóan 19:30-20:00 óra között
• 20.00 órakor vacsora
• 20.30 órától búcsú est

2. nap
• 7.00-8.30 svédasztalos reggeli
• 9.00 órakor indulás Szegedre, szegedi városnézés idegenvezetővel, hajókázás
a Tiszán.
• Kb. 14.00 órakor fakultatív ebédelési lehetőség: szegedi halászlé, túrós csusza
• 15.00 órától fürdőzési lehetőség a Borbála Gyógyfürdőben
• 19.00 órakor vacsora
• 20.00 órakor Ki-Mit-Tud vetélkedő saját magunk szórakoztatására minden
kategóriában (például szóló ének, népdalkör, kórus, néptánc, modern tánc,
vers-próza, bármilyen színpadi produkció)

4. nap
• 7.00-8.30 svédasztalos 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.

Részvételi díj: 64.850 Ft / fő (4 nap / 3 éjszaka)
Az ár tartalmazza: 3 éjszaka szállást, svédasztalos reggelit és vacsorát, a Borbála Gyógyfürdő belépőjegyének
árát, a szegedi hajókirándulás belépőjegyét, az ott tartózkodás ideje alatt a belföldi autóbusz költségét, ami
az ott tartózkodásra és a kirándulásokra vonatkozik, a temesvári kirándulás autóbusz költségét, 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.

