Fedezzük fel HAJDÚSZOBOSZLÓ és környéke szépségeit!
Barátság Gyógy- és Wellness Szálloda ***
(4200 Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 19.)

2020. június 8-11-én (hétfő-csütörtök)

Töltsünk együtt 4 napot Hajdúszoboszlón! A szálloda elismert gyógyvize és wellness
szolgáltatásai, kellemes környezete, a fakultatív programok garantálják a feltöltődést.
Hajdúszoboszló gyógyvize kiválóan alkalmas idült mozgásszervi, belgyógyászati,
nőgyógyászati betegségek gyógyítására, izom- és csontsérülések utókezelésére.
A Barátság Gyógy- és Wellness Szálloda***superior Hajdúszoboszló üdülőövezetében, a
belváros közelében, csendes, nyugodt helyen található. A szálloda 237 szobával várja a
kikapcsolódni vágyókat. Valamennyi szoba erkéllyel, színes televízióval, telefonnal,
fürdőszobával, internettel felszerelt. A szálloda teljes körűen nemdohányzó.
A program keretében a szálloda munkatársai vezetésével másfél órás, ingyenes séta
keretében ismerkedhettek a város nevezetességeivel. A program középpontjában a
gyógyfürdőzés és a turisztikai programok állnak. De ezt a rendezvényt táncfesztiválként
is
meghirdetjük!
Várjuk
a
tánccsoportok
jelentkezését.
Bemutathattok
hagyományőrző táncot, néptáncot, modern táncot, szalontáncot stb.
Műsoridő: legfeljebb 10 perc
NEVEZÉSI DÍJ:
„Életet az éveknek” Klubszövetséghez tartozók részére, akik a szállodai szolgáltatást is
igénybe veszik a Hotelben ─ 2500 Ft/ csoport
Más nyugdíjas szervezethez tartozóknak, és azoknak, akik a tagjaink, de nem vesznek
igénybe szállodai szolgáltatást a Hotelben ─ 3500 Ft/csoport
Utazás: egyénileg
Részvételi díj a Szövetség klubjaihoz tartozóknak:
Kétágyas szobában 37.000 Ft/fő/4 nap (3 éjszaka)
Egyágyas szobában 53.000 Ft/fő/4 nap (3 éjszaka)
Részvételi díj a nem a Szövetségünkhöz tartozóknak:
Kétágyas szobában 39.500 Ft/fő/4 nap (3 éjszaka)
Egyágyas szobában 55.500 Ft/fő/4 nap (3 éjszaka)
Részvételi díj a Szövetség klubjaihoz és nem a Szövetséghez tartozóknak:
Kétszobás és két fürdőszobás apartman kizárólag 4 fő esetén 33.000 Ft/fő (3 éjszaka)
A csomagár tartalmazza:
• a svédasztalos reggelit, könnyű ebédet (13 és 15 óra között) és a büfévacsorát;
• az idegenforgalmi adót, melynek összege 500 Ft/fő/nap (1500 Ft/fő);
• a nyitvatartási idő alatt (07.00-20.00 óra között) a teljes wellness részleg
használatát (bel- és kültéri gyógymedence élményelemekkel, váltó-, pezsgőfürdő,
szauna, infraszauna, gőzfürdő, nyáron saját strand, úszómedence), fürdőköpenyhasználatot, parkolási díjat és rendkívül gazdag programokat, mint például:
 Hungarospa Fürdőkomplexum és Harangház látogatás kísérővel; Csoportos
hangfürdő a testi-lelki ellazulásért Török Diával;
 reggelente reggeli torna (20 perc), Jóga a mindennapi életben! (átmozgató,
könnyű torna) 20 perc, naponta Aquafitness;
 a reumatológus szakorvos, a fizioterapeuta, a gyógytornász, a táplálkozás
szakértő előadását (30-30 perc);
 Meridián torna Cseri Melinda életvezetési tanácsadóval (30 perc);
 helyi őstermelők bemutatkozása (házi sajtok, kolbászok, lekvárok stb.);

Tangó & Dió, tánccal az Alzheimer kór ellen ─ dr. Nyéki Gabriella előadása
(1,5 óra).
• esténként élőzene (18.00-24.00 óra); közös tánctanulás
Szobák elfoglalása az érkezés napján 14.00 órától, a szobák elhagyása az elutazás
napján 10.00 óráig.


Fakultatív programok:
1/ A hortobágyi bő félnapos kirándulás 2020. június 9-én vagy 10-én.*
busztranszfer a Hortobágyra, idegenvezetés, Pásztormúzeum, csikósbemutató, csárda,
Darvak Világa Kiállítás, pusztakocsikázás, az állatok élőhelyükön való megtekintése
A program legalább 40 fő részvételével indul el.
Részvételi díj: 6.000,- Ft/fő (valamennyi költséget tartalmaz)
2/ Látogatás Nyírbátorra 2020. június 9-én vagy 10-én.*
busztranszfer, idegenvezetése, Bátori Várkastély és Panoptikum, Görögkatolikus
Templom, Református Műemlék Templom, Római Katolikus Minorita Templom és sok más
nevezetesség megtekintése
A program legalább 40 fő részvételével indul el.
Részvételi díj: 4.000,- Ft/fő (valamennyi költséget tartalmaz)
*A jelentkezők számától függ, megszervezzük-e mindkét kirándulást. Ha egy kirándulásra lesz
igény, arra 9-én kerül sor.

3/ Városnéző séta: „Hévízek atyja ─ Pávai álma” vagy „A lovas hajdúk nyomában”
címmel ─ ingyenes, de kérjük, jelentkezzetek ─ 1,5 órás séta
4/ Látogatás Nádudvarra, Fazekas Ferenc népi iparművész műhelyébe
A művész családja mintegy 300 éve generációról generációra adja át a szakmai tudást. A
fekete kerámia történetével, készítésével ismerkedhetünk meg.
A program legalább 30 fő részvételével indul el.
Részvételi díj: 3.000,- Ft/fő (valamennyi költséget tartalmaz)
Jelentkezési határidő: 2020. március 25.
A jelentkezést követően visszaigazolást küldünk a jelentkezés elfogadásáról, és egyben
megküldjük a részvételi díj befizetéséhez szükséges csekket, illetve megadjuk a
számlaszámot, ahová a részvételi díj befizetését kérjük.
Jelentkezés módja:
A felhívásunkhoz csatolt jelentkezési lap megküldésével.
Részvételi díj befizetésének határideje, a lemondási feltételek:
2020. április 20.
A befizetést követően, a befizetési csekk másolatát küldjétek meg Szövetségünknek
(postacím: Nyugdíjas Klubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetsége,
Budapest, 1094 Balázs Béla u. 18., vagy email: eletetazeveknekfesztival@gmail.com).
Ha egy klubból többen jelentkeztek, a befizetési csekk másolatának megküldésével egy
időben a résztvevők név szerinti listáját is küldjétek meg. Kérjük továbbá, írjátok meg,
kik kerüljenek egy szobába.
A jelentkezés 2020. május 8-áig kötbérmentesen lemondható.
Kérjük, hívjátok fel valamennyi jelentkező figyelmét arra, hogy úgy
jelentkezzenek, visszatérítésre csak indokolt esetben (kórházi kezelés,
haláleset, természeti katasztrófa) van lehetőség. A befizetést mindenki ennek a
feltételnek az ismeretében tegye meg.
A programra legfeljebb 250 fő jelentkezését tudjuk elfogadni. A jelentkezéseket a
jelentkezések sorrendjében fogadjuk el.

2020. május 15-éig részletes programot küldünk a résztvevőknek. A programra
szeretettel várunk családtagokat, kísérőket ugyanezért az árért.
Jelentkezés és információ kérhető:
Nyugdíjas Klubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetsége
Budapest, 1094 Budapest, Balázs Béla u. 18., tel.: 06 1 327-0118,
eletetazeveknekfesztival@gmail.com

