KLAN UTAZÁSI IRODA - 5000 SZOLNOK, ADY ENDRE ÚT 20. FSZ. 5.
TEL/FAX: +36 56 515-341, +36 56 429- 455 TEL: +36 56 515- 342
MKEH: RO-1249/95/99 web: www.klantours.hu e -mail: klantours@upcmail.hu

VISEGRÁDI SZILVESZTER
SZENTENDRE LÁTNIVALÓIVAL
AUTÓBUSSZAL
2021.12.30-2022.01.02
3 ÉJSZAKA / 4 NAP

Részvételi díj:154.900 Ft/Fő
Részletes program
1 nap 2021.12.30.
Indulás Szolnokról, reggel 08:00 órakor a Pelikán Szálló parkolójából. Érkezés Szentendrére kb. 10:00 kor, ahol
megtekintjük gyalogosan a város látnivalóit, rövid szabad program (fakultatív ebéd), majd 13:00-kor indulunk
Visegrádra, ahol látogatást teszünk a várban, majd átsétálunk a szálláshelyünkre, amely a Duna-kanyar legszebb
szállodája, a Hotel Silvanus 4*. Szobák elfoglalása, majd igénybe vesszük a szálloda pazar szolgáltatásait ezután
svédasztalos vacsora, aktív pihenés.
2. nap 2021.12.31
Reggeli után folytatjuk a fáradságos pihenést a szálloda wellness részlegében, illetve igény szerint rendezhetünk teke,
illetve biliárd versenyt is, de aki szeretne, ismerkedhet a környék látnivalóival, kirándulhat, túrázhat is.

Este gála vacsora, és fergeteges szilveszteri program keretében búcsúztatjuk az évet.
3. nap 2022.01.01.
Kipihenjük az előző nap fáradalmait, majd regenerálódunk a wellness részleg adta helyszíneken, esetleg kirándulunk a
közeli sípályára. (természetesen, ha lesz hó).
4. nap 2022.01.02.
Kényelmes reggeli, majd 11:00 órakor indulunk haza.
Elhelyezés: Standard erdei kétágyas szoba
(21 m2 alapterületű, francia balkonos, zuhanyzós fürdőszobás szoba)
Ünnepi programok:






Szilveszteri gálavacsora (5 fogásos, felszolgált ünnepi menü)
tűzijáték
bűvész-show
tombola, élőzene hajnalig
sztárfellépő: Vastag Csaba

Az ár tartalmazza a szállást, a félpanziót (büféreggeli és vacsora), a gálavacsorát, az uszoda- és wellness centrum
(szauna, gőzfürdő, só kamra, illatos kamra, élményzuhanyok, pezsgőfürdő, kandallós pihenő), szabadtéri
élménymedence használatot (időszakos nyitva tartással – időjárás függvényében), fürdőköpeny használatot, WIFI
internetet és az ÁFA-t, autóbusz és gépkocsivezető költségét valamint a csoportkísérőt is.
Az idegenforgalmi adó 480 Ft / fő / éj, ami ezen felül - 18 éves kor felett - fizetendő.
A program egyéni utazással is foglalható, kérje árajánlatunkat.
A foglaláshoz 100% előleg fizetése szükséges, az ajánlat a szabad helyek függvényében október 25-ig foglalható.
Minimum létszám: 35 fő

