
 

2019. április 26-28-ig (3 nap 2 éjszaka) 
Találkozás: 6:30-6:45 között a magasraktárnál (parkolási lehetőség a környéken) 

Indulás: 7 órakor 

Autóbusz útvonala: Budapest – Szeged – Budapest 

Tervezett autóbusz km: 750 km 

Szállás: Vén Diófa Panzió többágyas, zuhanyzós szobáiban és az OKSZI Vendégház 
többágyas, zuhanyzós szobáiban 

A szállásokról: Vén Diófa az alábbi szobákkal rendelkezik: 1 db 2 ágyas, 2 db 3 ágyas, 2 db 4 
ágyas, 2 db 5 ágyas zuhanyzós szobával 

 OKSZI Vendégház az alábbi szobákkal rendelkezik: 1 db 2 ágyas, 1 db 3 ágyas, 4 
db 4 ágyas, 2 db 5 ágyas zuhanyzós szobával. 

 Mindkét szálláshelyen ingyen kávé és tea fogyasztás egész nap, TV és Wifi áll 
rendelkezésre. 

Ellátás: félpanzió (reggeli és vacsora). A reggeli a szálláson van, a vacsora az Aranyhal 
étteremben lesz 

Program: 

2019. április 26. – péntek – 1. nap 
Utazás Szeged felé rövid egészségügyi szünetekkel. Csongrád: Halászfalu – Szentes: Fridrich 
Fényirda, Péter Pál polgárház – Szegvár: Falumúzeum, szélmalom – Mórahalom: 
Bivalyrezervátum. Utazás a szállásokra, a szállás elfoglalása, vacsora az étteremben. 

2019. április 27. – szombat – 2. nap 
Reggeli után indulás. Óföldeák: középkori templom – Makó: Esperit ház, József Attila Múzeum + 
skanzen, rövid városnézés. Séta a makói Lombkorona tanösvényen – Kiszombor: kerektemplom. 
Utazás vissza Szegedre, vacsora az étteremben. 

2019. április 28. – vasárnap – 3. nap 
Reggeli után indulás. Hajózás a Tiszán, a szegedi Füvészkert megtekintése, városnézés Szegeden: 
ferences templom + rendház, dóm stb. Rövid szabadprogram Szegeden. Hazaindulás a délutáni 
órákban. 

Öltözködés: Időjárásnak megfelelő városi öltözet, kényelmes cipő. 

Hazaérkezés: Hazaérkezés az esti órákban az indulási helyre. 

Részvételi díj: Kérjük, figyelmesen olvassátok el ezt az információt 
Vén Diófa Panzióban: 25.000 Ft/fő, 22 fő jelentkezése esetén, + 500 Ft IFA/éj 
OKSZI Vendégházban: 19.000 Ft/fő, 30 fő jelentkezése esetén + 500 Ft IFA/éj 
Az IFA-t (idegenforgalmi adó) a 70 év alattiaknak kell fizetni. 
Vendégeknek 500 Ft/fő/nap plusz költséget kell fizetni, 3 napra +1.500 Ft-ot 
Az összlétszámnak 52 főnek kell lennie, hogy fenti ár érvényes legyen. 
A jelentkezőket a jelentkezés sorrendjében írom fel a szállásokra, az OKSZI Vendégházzal kezdve, 
kivéve, ha valaki a Vén Diófa Panziót választja. Mivel a két szálláson összesen 52 férőhely van, így 
a két szálláson lévő 2 db kétágyas szobát kizárólag házaspárnak tudjuk biztosítani. Ha kettőnél több 
házaspár jelentkezik, nekik már nem tudjuk biztosítani a 2 ágyas szobát legfeljebb akkor, ha nem 
telik meg a két szálláshely. Ha nem telik meg a két szálláshely, azt jelenti, hogy nincs meg az 52 fős 
létszám, ezért a részvételi díjat a pontos létszámnak megfelelően számoljuk át, tehát az ár nő. 
Amennyiben csak 30 fő jelentkezik, akkor csak az OKSZI Vendégházban lesz a szállás a fenti áron. 
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A részvételi díjak tartalmazzák a szállást reggelivel, az éttermi vacsorát, a buszköltséget, 
autópályadíjat. 

Részletfizetési lehetőség: 
I. részlet: 2019. március 12-én 15.000 Ft 
II. részlet: a maradék befizetése áprilisban, a pontos időpontot a jelentkezőknek később adjuk 
 meg. 

Jelentkezés: Tomozi Imréné túravezetőnél a 06/20 213-4772-es mobilszámon, vagy a 262-
9490-es telefonszámon, vagy az eva.tomozi@gmail.com e-mail címen 

Befizetés: Tomozi Imréné túravezetőnél 2019. március 12-én, kedden 12-13 óra között az 
irodaépület portán (Bp. X. Gyömrői út 19-21. – egy 8 emeletes téglaépület) 

A túrán mindenki a saját felelősségére vesz részt.  
A túravezetők a programváltoztatás jogát fenntartják a helyi körülményeknek megfelelően. 
 
 
M INDEN KEDVES TÚRATÁRSNAK SZÉP ÉLMÉNYEKET , KELLEMES ID ŐTÖLTÉST KÍVÁNUNK : 

 
 
 Huszár László és Tomozi Imréné 
 túravezetők 


