
Részvételi díj: 79.850 Ft / fő (4 nap / 3 éjszaka)
Az ár tartalmazza: 3 éjszaka szállást, reggelit és vacsorát, a kassai autóbuszos út útiköltségét, a Sárospataki 

Könyvtár belépőjegyét, a Sárospataki Vár belépőjegyét, a borsi kirándulás autóbuszköltsége, 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.

Szeretettel várunk családokat,Szeretettel várunk családokat,
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Időpontok: 2023. május 3-6., 2023. szeptember 6-9.

  1. nap
• 14.00 órától megérkezés Sátoraljaújhelyre egyénileg, szállás elfoglalása. 

Azokért, akik menetrendszerinti autóbusszal érkeznek, kisbuszt küldünk ki.
A szállás elfoglalása után városnézés Sátoraljaújhelyen: Városháza, Kossuth 
szobor, Piarista Templom és Rendház, ezt követően szabad program

• 18.30 órától vacsora.
• 19.30 órától zenés ismerkedési est.

  2. nap
• 7.30-8.30 órakor reggeli.
• 9.00 órakor indulás Kassára, a Felvidék itteni központját, Kassát járjuk be: 

Szent Erzsébet püspöki székesegyház, Orbán harang, Püspöki palota, Állami 
Színház, Miklós börtön, Rákóczi ház mása, szabadidőben fakultatív ebéd.

• Kb. 18.00 visszaérkezés a szálláshelyre
• 18.30 órától vacsora.
• 19.00 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
• 7.30-8.30 órakor reggeli.
• 9.00 órakor indulás Hercegkútra, a világörökség részét képező pincesor 

látogatása, ezt követően Sárospatakon a Nagykollégiumba látogatunk, ahol 
megtekintjük a híres 30 ezer kötetes könyvtárat. 

• Kb. 13.00 órától tárlatvezetéssel egybekötött Sárospataki Vár látogatása, majd 
szabad program, fakultatív ebédelési lehetőség

• Délután átmegyünk közvetlenül a határ mellett lévő Borsi Rákóczi kastélyba 
(Szlovákia), ahol a csoport közös döntése után szervezzük meg a fakultatív 
programot, utána visszautazás a szálláshelyre

• 18.30 órakor vacsora.
• 20.00 órakor zenés búcsú est.

  4  . nap
• 7.30-8.30 órakor reggeli
• A szállás elhagyása 9 óráig. Azokat, akik menetrendszerinti autóbusszal utaznak, 

kisbusszal szállítjuk ki a pályaudvarra.

A napi programok sorrendjének változtatásának jogát fenntartjuk.

Sátoraljaújhelyre várunk mindenkit (nyugdíj előttiek, nyugdíjasok, nyugdíjas csoportok, egyéni jelentkezők), akik szeret-
nének a Zempléni-hegység központjában eltölteni 4 tartalmas napot. A szállást a Rákóczi Hotel biztosítja (3980 Sátoral-

jaújhely, V. István király útja 123.), elhelyezés 2 ágyas szobákban. 

SZÁLLODAI ELHELYEZÉS


