
Részvételi díj: 79.850 Ft / fő (4 nap / 3 éjszaka)
Az ár tartalmazza: 3 éjszaka szállást, reggelit és vacsorát, a Pannonhalmi Apátság belépőjegyét, a belföldi 

autóbusz költségét, ami az ott tartózkodásra és a kirándulásokra vonatkozik, a pozsonyi út autóbuszköltségét, 
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.
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Időpont: 2023. július 31 – augusztus 3.

  1. nap
• 15:00 órától megérkezés Győrbe, a szállás elfoglalása. Az autóbusz, illetve 

vasútállomáson várjuk az érkező vendégeinket, ezek távolsága a szállodától kb. 
200-300 méter.

• 17:00 órakor ismerkedés a szálloda környékével, idegenvezetővel, ezt követően 
szabad program

• 19:00 órakor meleg vacsora
• 19:00 órától séta a belvárosban, megismerjük Győr pezsgő életét.

  2. nap
• 07:00-09:00 órakor reggeli a szállodában
• 09:00 órakor indulás Pannonhalmára, az út folyamán a csoportot idegenvezető 

kíséri és mutatja be Győr-Moson-Sopron Megye történelmét. 
• Kb. 10:00 órakor Pannonhalmára érkezünk, ahol megismerjük a Pannonhalmi 

Főapátság történetét.  
• Kb. 13:00 órakor fakultatív ebédelési lehetőség Pannonhalmán vagy 

Győrasszonyfán, ezt követően visszautazás Győrbe, ahol a város megismerését 
folytatjuk: Városháza, Aradi vértanúk útja, Bécsi-kapu tér, Karmelita temp-
lom, Karmelita rendház, Ott ház, Altabak-ház, Káptalan-domb, Püspökvár, 
Székesegyház, Püspöki palota, Gutenberg tér, Frigyláda szobor, Apáca utca, 
Kreszta-ház, Fejérvári ház, Széchenyi tér, Szent Ignác templom, Bencés rendház, 

Bencés Gimnázium, Széchenyi Patika, Apátúr-ház, Vastuskós ház, Régi Barokk 
Városháza, utána szabad program.

• 19:00 órakor vacsora
• 20.00 órától közös program a szálloda külön termében 

  3. nap
• 07:00-09:00 órakor reggeli a szállodában
• 09:00 órakor indulunk Pozsonyba, városnézés: pozsonyi vár, Szent Márton 

koronázótemplom, Pozsonyi Nemzeti Színház, koronázó út: Erdődy-palota, 
Academia Istropolitana, Pál� y Lipót marsall palotája, Mihály kapu, Fő tér: Óvá-
rosháza, Megváltó-templom, Ferenc-rendiek egykori temploma, Prímás palota, 
stb., utána szabad program, fakultatív ebédelési lehetőség Pozsonyban

• Visszaindulás a késő délutáni órákban Győrbe
• 19:00 órakor vacsora. 
• Utána átsétálunk a Győrt átszelő hidakon, búcsú a várostól

  4. nap
• 07:00-08:30 órakor reggeli a szállodában
• Hazautazás, a szállás elhagyása 09:00 óráig.

A napi programok sorrendjének változtatásának jogát fenntartjuk.

Várunk nyugdíjasokat, nyugdíjas csoportokat, egyéni jelentkezőket, akik szeretnék megismerni Győrt, a folyók városát, 
valamint a környező településeket, nevezetességeket. A szállást a Rába Hotel biztosítja (9021 Győr, Árpád út 34.).

Elhelyezés 2-3 ágyas szobákban. A szálloda kellemes környezetben várja a kikapcsolódni vágyókat a 
belváros központi részén.

SZÁLLODAI ELHELYEZÉS


