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Ön kiválasztja, mi pedig megszervezzük álmai kirándulását!

KÉRJÜK, TEKINTSE MEG SZÁLLODÁNK FAKULTATÍV PROGRAMAJÁNLATÁT!
A HORTOBÁGY ÉS A PUSZTA MESÉS VILÁGA
5990 Ft/fő
Szekér túra
Csikós bemutató, barangolás a Hortobágyon, őshonos állatok megtekintése
Időtartam: 1,5 óra
Túravezetés: magyar és német nyelven, igény esetén angol
Időszak: áprilistól-októberig
Időpontok: 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 órától
már 3490 Ft/főtől
Kivonattal a Halastóra
Időtartam: 1,5 óra
Időszak: áprilistól-októberig, csak hétvégén 10.00, 12.00, 14.00 órától, nyáron 16.00-tól is!
Hortobágyi vadaspark látogatás
Igény szerint extra szafarival (max. 7 fő részére)

már 3190 Ft/főtől

A VILÁGÖRÖKSÉG RÉSZE, TOKAJ
Fedezze fel Tokajt, a borvidék fővárosát!
10:00 óra
11:30 óra
13:00 óra
14:20 óra
16:00 óra

9990 Ft/fő

Városnéző séta során idegenvezető mutatja be a város neves épületeit, szobrait,
történelmét.
Szabad program - igény esetén ebéd egyénileg (az a’la carte étkezéshez asztal
foglalható).
Sétahajózás a Tiszán vagy a Bodrogon séta- és rendezvényhajóval. (50 perc)
Mesterség bemutató, melynek során betekinthetnek a hordókészítés folyamatába,
láthatnak kádárműhelyt, bemutatótermet, régi szerszámokat, hordókat, bemutatásra kerülnek a hordókészítés látványos részei.
Látogatás a Rákóczi pincében szakmai vezetéssel, 6-féle bor kóstolása a lenyűgöző
méretű lovagteremben. A borhoz pogácsát kínálnak.
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Barangolás és pincelátogatás Tokajban
10:00 óra
11:30 óra
13:00 óra
13:50 óra
15:20 óra

Városnéző séta során idegenvezető mutatja be a város neves épületeit, szobrait
Mesterség bemutató, melynek során betekinthetnek a hordókészítés folyamatába,
láthatnak kádárműhelyt, bemutatótermet, régi szerszámokat, hordókat, bemutatásra kerülnek a hordókészítés látványos részei.
Sétahajózás a Tiszán vagy a Bodrogon séta- és rendezvényhajóval. (50 perc)
Szabad program - igény esetén ebéd egyénileg
Pincelátogatás és borkóstolás a Szerelmi pincesoron egy családi vállalkozásban
működő pincészetben.

Tokaji barangoló
10:00 óra
11:30 óra
13:00 óra
15:20 óra

már 7490 Ft/főtől

már 8990 Ft/főtől

Városnéző séta során idegenvezető mutatja be a város neves épületeit, szobrait,
történelmét.
Szabad program – igény esetén ebéd egyénileg (az a’la carte étkezéshez asztal
foglalható).
Sétahajózás a Tiszán vagy a Bodrogon séta- és rendezvényhajóval. (50 perc)
Séta a Hétszőlő Szőlőbirtok tanösvényén - igéyn szerint túravezetővel - , ahol a
birtokra látogatók megismerked- hetnek a legfontosabb szőlőfajtákkal, az időszerű szőlőtermesztési munkákkal, majd pincelátogatás és borkóstolás a Szerelmi
pincesoron egy családi vállalkozásban működő pincészetben.
A részvételi díjak minimum 5 fő esetén érvényesek, múzeumi belépőt nem tartalmaznak!

GYÓGYFÜRDŐ LÁTOGATÁS HAJDÚSZOBOSZLÓN

már 4690 Ft/főtől

Az egész napos program keretében vendégeink Európa egyik legnagyobb gyógyfürdőjében
pihenhetik ki fáradalmaikat, és élményeket szerezhetnek az Aquapark csúszda világában is.
EGY FELEJTHETETLEN NAP A NYÍREGYHÁZI VADASPARKBAN

már 5190 Ft/főtől

Látogasson el velünk az ország egyik legszebb és legnagyobb vadasparkjába, a nyíregyházi Sóstó
Zoo-ba. A 2 hektáros területen Zöld Piramis, Ócenárium és Tarzan ösvénye várja a látogatókat.
Valamennyi programot minimum 5 fős részvétel esetén indítjuk. A változás jogát fenntartjuk!

