Esemén
E
nynapttár
2
2018.
jaanuár–jjúlius
Jaanuár
6. szombat

Évköszöntő „kijózanító”
É
„
” túra
Ú
Útvonal:
Porn
nóapáti – Beled
B
(Bildeein) – Monyyorókerék (E
Eberau) – Szentpéterfaa.
Találkozás: az Ady téren a 07:15- kor Pornóapáti
P
fe induló auutóbusznál. Előjelentkezés
felé
E
s
szzükséges! Szeentpéterfán vendéglőben
v
n ebédet ren
ndelünk! Távv: kb.10 km. Túravezető:
R
Rábai
Péter.

100. szerda, 16::30 óra
Savaria Múzeeum

É
Élménybeszá
ámolóval egyybekötött reendkívüli közzgyűlés

21. vasárnap

Gerinctúra Velemtől Kősszegig a Ken
G
ndigen át
Ú
Útvonal:
Velem
m – Szent Vid
V – Hörmaann-forrás paarkoló – Kendig – Kopaasz-Kendig –
V
Vöröskereszt
– Óház-kilátó
ó – Kincs-pih
henő – Kőszeg. Találkozáás: az Ady térren 07:30-korr
in
nduló velemi autóbusznál Táv:
T 19 km, időtartam
i
kb. 7 óra. Túravvezető: Süle Antal.
A

244. szerda, 17::00 óra
B
Berzsenyi
Dáániel
K
Könyvtár

A egykori Prrater, ma Gááyer- és Bren
Az
nner park tö
örténete

Az aktuális üggyek megtárrgyalása után
A
n a természeetjárók 20177. év nyarán megvalósultt
keerékpártúrájáról Rábai Péter
P
tart vettített képes élménybeszámolót.

Előadó: Bajziik Zsolt törrténész (MN
E
NL Vas Meggyei Levéltárra). A Berzssenyi Dániel
K
Könyvtár
Heelytörténeti Klubjával
K
kö
özös szervezzésben.

Feebruár
3. szombat

Kőszegfalvátó
K
ól Lukácsháázáig
Ú
Útvonal:
Kőszzegfalva – Ab
bért-tó – Kőszegdoroszló
ó – Doroszló
ói erdő – Csö
ömöte-hegy –
K
Kilátó
– Pösee – Lukácsh
háza. Találko
ozás: a szom
mbathelyi vasúútállomáson, a 08:06-korr
K
Kőszeg
felé in
nduló vonatnáál. Táv: 11 km
m, időtartam: kb. 4 óra Túúravezető: Ráb
bai Péter.

7. szerda, 17 óra
Savaria Múzeeum

Ittália műemléékvárosok

177. szombat

Túra a Vasi Hegyháton
T
H
Ú
Útvonal:
Pácssony vasútálllomás – Katonák
K
útja – Vaskapuu – Szentkúút – Vasvárr
vaasútállomás. Találkozás: a szombathellyi vasútállom
máson a 07:009-kor Vasváár felé induló
ó
vo
onatnál. Táv: 12 km. Túraavezető: Süle Antal.

28. szerda, 17 óra
B
Berzsenyi
Dáániel
K
Könyvtár

Ő
Őrült
gyűjtők
k

Zátonyi Jáno
Z
os filmjének bemutatójaa. A videofiilm a Gabbiiano Travelllel közösen
n,
20017.10.25–229. közt szerrvezett északk-olaszorszáági utazás élm
ményeit elevveníti fel.

Kiállítás a Berzsenyi Dániel Kö
K
önyvtár Heelyismereti Klubja szeervezésében,
haagyományossnak nem neevezhető maagángyűjtem
mények külön
nlegességeib
ből.

Máárcius
3. szombat

Dozmattól Szzombathelyiig
D
Ú
Útvonal:
Dozzmat – Kriisztina-kilátó – Életfa-p
parkerdő – szombathelyyi Parkerdő-Szzombathely. Találkozás:
T
a Ady téren a 07:40-kor Bucsu
az
B
felé indduló autóbussznál. Táv: 111
km
m. Túravezettő: Ruborits Sándor.
S

7. szerda, 17 óra
Savaria Múzeeum

Hova megyün
H
nk, bajtársak
k? – Világnaak!
A 1956-os fo
Az
orradalom levverése után a mai Szlovéniiába irányuló
ó menekülthuullámról szóló
ó
kéétnyelvű tanuulmánykötet bemutatója
b
a Szombathelyyi Szlovén Ön
nkormányzatttal és a Pável
Á
Ágoston
Szlovvén Kulturáliis Egyesületteel közös szerrvezésben. A kötetet dr. Kovács
K
Attilaa
szzerkesztő ism
merteti.

155. csütörtök

Tóth Béla em
T
mléktúra a Piinka-szurdo
okban
Ú
Útvonal:
Felső
őcsatár – Pin
nka-szurdok – Pinkaóvárr (Burg) – V
Várújfalva – Eisenberg –
V
Vaskeresztes
– Szőlőhegy – Felsőcsatárr. Találkozás az Ady téren
n a 07:40-korr Torony feléé
in
nduló autóbussznál. Táv: 166 km. Túraveezető: Süle An
ntal.

255. vasárnap

Virágvasárnapi Pável Ágo
V
oston emlék
kséta
066:45 – Gyüleekező a szom
mbathelyi vassútállomás auulájában. (Vo
onatjegyvásárllás önállóan.))
077:06 – vonatt indul Szenttgotthárdra, érkezik
é
07:544-kor. 08:30––09:40 – a Páável Ágoston
n
M
Múzeum
megttekintése M. Kozár Máriaa néprajzkutaató vezetésévvel. 10:00 – virágvasárnap
v
i
ün
nnepi szenttmise, barkkaszentelés, passió a szentgottháárdi Nagybo
oldogasszonyy
pllébániatemplo
omban. 11:000 – a szenttgotthárdi ciiszterci apátsság maradván
nyai, színházz
m
megtekintése.
12:00 – sétaa a Hársas-tó
óhoz, zenés irodalmi pikknik. 18:06 – vonat induul
Szzombathelyree, érkezik: 18:53. A Szo
ombathelyi Szlovén
S
Önkkormányzattal és a Pável
Á
Ágoston
Szlovvén Kulturáliis Egyesülettel közös szerrvezésben. Jeelentkezés telefonon vagyy
e--mailben 2018. március 100-ig. Kapcsolaattartó: Szabó
óné Lesch An
ndrea (+36 70 248 8227)

28. szerda, 17 óra
Savaria Múzeeum

Talányok, titk
T
kok Weöres Sándor köteeteiben
E
Előadó:
Lőcseei Péter tanár (ELTE Bolyyai János Gyakorló Általán
nos Iskola és Gimnázium)

Áp
prilis
5. csütörtök

122. csütörtök, 17 óra
Savaria Múzeeum
8. vasárnap

Nyugdíjas túra a Szajki-ttavaknál
N
Találkozás Szo
ombathelyen, a vasútállom
máson a 06:055-kor Bp. Délli-pu. felé ind
duló vonatnáll.
Sáárvár: 06:244. Autóbusz Sárvárról: 06:54, Szaajki-tavak 077:42. Útvon
nal: Szajk –
E
Endrédpuszta
ndszent. Auttóbusz indul Csehimindszzentről 12:06;
– Potypusztta – Csehimin
133:15. Táv: kb. 10 km. Túraavezető: Karááth László.
Csak egy érin
C
ntés
A Egylet nyitott versmonddó köre és a Vivace
Az
V
Kamaarazenekar kö
öltészet napi műsora.
m
Vicinális túraa
V
A 919. számú Celldömölk-F
Fertőszentmiiklós megszüntetett vasútvvonal mentén
n.
K
Későbbi
kiírás szerint.

144. szombat

Fel a Ság heg
gyre
Ú
Útvonal:
Cellddömölk vasúttállomás – Ság hegy – Celldömölk
C
vaasútállomás. Találkozás: a
szzombathelyi vasútállomásson 07:04-ko
or Celldömöllk felé induló
ó vonatnál. Táv: 11 km
m.
Túúravezető: Süüle Antal.

255. szerda, 17 óra
Savaria Múzeeum

Apám hadinaaplója – 3. réész
A
E
Emlékek
a mássodik világháb
borúból. Vend
dég: Karáth Láászló, a Premo
ontrei Rendi Szent
S
Norberrt
G
Gimnázium
ny. igazgatója. Beeszélgetésvezettő: Tóth Kálm
mán múzeumpeedagógus (Savvaria Múzeum).

277. péntek-keddd

VTSZ Tavaszzi csillagtúraa Szentesen
V
R
Részletes
proggram a szerveező VTSZ áltaal megadottak szerint.
E
Előjelentkezés
s 2018. januárr 20-ig.

28. szombat

Lendva rejtettt kincsei – autóbuszos
L
a
kirándulás
k
Prrogram: 8:000 – indulás a Savaria Múzeum
M
elől. 10:00 – a Zsinagóga megtekintésee
Leendván. 11:15 – a Lendvaai Galéria és Múzeum
M
kiálllításainak meegtekintése a várban.
v
13:000
– kitekintés négy
n
ország felé az 53,5 méter magaas Vinarium toronyból. 15:00 – Selo
o
Nagytótlak) – a középkorii Szent Mikló
ós-körtemplom
m/rotunda m
megtekintése. Visszautazáss
(N
Prrosenjakovci//Pártosfalva – Magyarszzombatfa iráányában Szom
mbathelyre. Érkezés: kb.
199:00 órakor. Részvételi díj: 2900 Ft (autóbusz) + 600 Ft (utasbiztosíttás) + 12 €
(b
belépődíjak). Helylekötés
H
a részvételi dííj befizetésévvel 2018. márccius 10-ig.
K
Kapcsolattartó
ó: Szabóné Leesch Andrea (+36 70 248 8227)

Máájus
9. szerda, 16::30 óra
Savaria Múzeeum

É rendes kö
Évi
özgyűlés

122. szombat

Látogatás az Alcsútdobozi Arborétum
L
mban
U
Utazás:
Szomb
bathelyről Buudapest Délii-pu. felé 06:05-kor indull vonattal. Szzékesfehérvárr
088:41, Székesfehérvárról autóbusz 099:35, Alcsútddoboz 10:244. Útvonal: Alcsútdobozz
A
Arborétum
– Vál-völgyi
V
vasút – Alcsútd
doboz. Túravvezető: Rábai Péter.

233. szerda, 17 óra
Savaria Múzeeum

Tizenkét és fél
T
fé év a Vas megyei
m
múzeumok élén
n
Pó
ódiumbeszélggetés Bándi Gábor (19339–1988) réggész, múzeuumigazgató halálának
h
300.
évvfordulója alkkalmából.

266. szombat

Vasutas Term
V
mészetjáró Nap
N
vasútállomáson a 07:37--kor Sopronb
Találkozás a szombathelyi
s
ból érkező vo
onatnál, vagyy
088:15-kor az oladi
o
autóbussz fordulónáll. Útvonal: Olad
O
– Parkerrdő – parkerrdei pihenő –
em
mlékmű – Cssónakázó tó – Romkert séétány – Berzssenyi tér – Fő
ő tér – Szent Márton tér –
vaasútállomás. Táv:
T 12 km, szintkülönbsé
s
ég 200 m. Túúravezető: Urbán László.

Jún
nius
Pozsony és Nyitra
N
környééke
H
Háromnapos
a
autóbuszos
u
utazás
a Gabb
biano Travel Utazási Iroddával közös szervezésben
s
n.
H
Helylekötés
a részvételi díj
d befizetésével, 2018. február 28-ig. Részletess program a
ho
onlapon.

1–3.

6. szerda, 17 óra
um
Smidt Múzeu

Könyvritkaságok nyomáb
K
ban
V
Vendég:
Őri Tamás
T
könyvvgyűjtő, beszzélgetésvezető: Varga Eleeonóra történ
nész (Savariaa
M
MHV
Múzeum
m).

9. szombat

Sééta a Bakonyyban
Ú
Útvonal:
Vinyye vá. – Kulccsos házak – Barlang – Pápalátókő – Vinye vá. Találkozás a
szzombathelyi vasútállomás
v
on a 06:05-kkor Bp. Délii-pu. felé indduló vonatnáál. Veszprém
m:
088:15, Vinye vm.
v érk. 09:111. Táv: 12 km
m. Túravezető
ő: Süle Antal.

166. szombat

Andráshidátó
A
ól Zalaszentg
györgyig
Ú
Útvonal:
Anddráshida – Teskánd
T
– Hottó
H
- Zalam
mihályfa – SSzentmihályfa
fa Árpád-korri
teemplom – Bö
öde – Ilona-m
major – Kávás – öreghegyii kápolna – B
Boncodfölde – Rita Ranch
h
lo
ovas tanya – Csurgasz, volt vá. – Zalaszentgyyörgy vá. Taalálkozás a szombathelyyi
vaasútállomáson
n a 06:36-ko
or Szentgotth
hárdra indulló vonatnál. Körmendrőll autóbusszaal
A
Andráshidáig.
Táv: 18 km. Túravezető: Antalovits
A
G
György.

Júllius
200–24.

Országos Vassutas Terméészetjáró Találkozó, Péccs
O
A VTSZ külön
n kiírása szeriint! Előjelentkezés 2018. január 20-ig!

144. szombat

Márkótól Herrendig
M
Ú
Útvonal:
Márkkó – Házi-fölldek – Bánd – Esseg-vár – Sziget-földeek – Herend.. Találkozás a
szzombathelyi vasútállomáso
v
on a 06:05-kkor Veszprém
m felé induló vonatnál. Veeszprém érk.:
077:58; ind.: 08::24, Márkó érrk.: 08:31. Tááv: 11 km. Túúravezető: Rábai Péter.

21. szombat

OKT túra
O
Találkozás az Ady térről Sopron
S
felé 07:30-kor
0
indduló autóbusznál. Útvonaal: Tömörd –
K
Kőszeg.
Táv: 15
1 km. Túravvezető: Süle Antal.
A

A Gabbiano
o Travellel kö
özösen meg
ghirdetett 5 napos
n
autób
buszos utazáás időpontja és előzetes programja:
2018.. október 25–
–29.
V
Vicenza,
Milán
nó, Borromeei-szigetek, To
orino, Bergam
mo. Részletess információkk a honlapon..
A rendezvé
ények előttt további in
nformációké
ért keresse
e fel a www
w.muzeumb
barat.hu hon
nlapot!
A Vasi Múzeumbará
át Egylet a programvá
áltoztatás jo
ogát fennta
artja.
A túrák
kon mindenk
ki a saját fele
elősségére vesz részt.
etrendek válltozása miattt a túrák találkozási időp
pontjai válto
ozhatnak!
A mene
A keré
ékpáros túrák
k szervezés alatt, kiírásu
uk külön.
Rá
ábai Péter szakosztályvez
zető (Termé
észetjáró Sza
akosztály)
E
E-mail:
pete
errabai@freemail.hu
Telefon +36 70 24 09
9 687
Vasi Múzeumbarátt Egylet
Cím
m: 9700 Szom
mbathely, Kisfaludy S. u. 9.
E-maiil: titkar@mu
uzeumbarat.hu Telefon
n: +36 30 97
7 33 328 Ho
onlap: www..muzeumbarrat.hu

Felvidéki kirándulás
Pozsony és Nyitra környéke
2018. június 1–3.
Program:
1. nap: Indulás reggel 6:00 órakor a Savaria Múzeumtól. Érkezés Pozsonyba a kora délelőtti órákban. Városnézés keretében
Pozsony nevezetességeit keressük fel: megtekintjük a Vármúzeumot a lovagteremmel, majd lesétálunk az óvárosba a vár
parkján át (a parkban értékes szobrokat láthatunk, pl.: Szent Erzsébet szobor). Az óvárosban megnézzük a Szent Márton
dómot (Habsburg‐házi magyar királyok koronázási temploma, sírboltjában nyugszik Pázmány Péter érsek és a Pálffy család
több tagja). Sétánkat folytatva megállunk az Egyetemi Könyvtár épületénél – ez volt az egykori magyar Királyi Kamara. Az
épület oromzatán magyar címer és emléktábla található (itt ülésezett a reformkori országgyűlések alsó táblája és ebben az
épületben iktatták be a Batthyányi kormányt is 1848 áprilisában). A belvárosban még átsétálunk a Mihály‐kapun, továbbá
megtekintjük a Roland‐kutat és az érseki (prímás) palota termeit. Délben továbbutazunk Dévény várának romjaihoz, amely
a Duna és a Morva összefolyásánál áll, múltja a 4. századig vezethető vissza. Dévény ezer éven át volt a történelmi
Magyarország nyugati kapuja. A vár különleges nevezetessége a karcsú Apáca‐, vagy Kisasszonytorony. A várfalakról
gyönyörű kilátás nyílik a Dunára és környékére. Ezen a napon még Nagyszombatra látogatunk el. Nagyszombat városát a
középkorban „kis Rómának” nevezték. Ez a városka Nagy Lajos királyunk kedvelt települése volt. A város a török megszállás
alatt, illetve évszázadokon át a magyar kultúra egyik legfontosabb központja, a magyar katolikus egyház és jezsuita egyetem
székhelye volt. Vacsora, szállás Nyitrán (2 éj).
2. nap: Városnézés Nyitrán a gyönyörű fekvésű csodás várheggyel, több templommal, műemléképülettel, a Zobor‐hegy
erdős koszorújával körülvett Árpád‐kori örökséggel rendelkező városban. Nyitra városában megtekintjük a legjelentősebb
nevezetességeket: a Várnegyedet a Székesegyházzal – Szent István és Szent László szobraival, a Mária‐oszlopot és a Vazul‐
tornyot, majd a Nyitra‐menti Múzeum régészeti kiállítását. Amennyiben időnk engedi, megnézzük még Vak Bottyán házát
és a Konstantin Egyetem épületét. Délután továbbutazunk Gimeskosztolányba, ahol felkeressük Gymes várának romjait és
a korai román stílusú, 11. századi Szent György templomot.
3. nap: Reggeli után Taszármalonya Arborétumában tisztelgünk Ambrózy‐Migazzi István mellszobránál, majd Felsőahajon
megnézzük a tájházat és a pincesort. Továbbutazunk Garamszentbenedekre, ahol felkeressük a bencés apátsági kolostort
és templomot (főkapuzata a jáki templom bejáratának szépségével vetekszik). Az épületegyüttes szakrális jelek kódjait
őrzi, az egykor itt épült Szent Vér búcsújáró kápolnájában pedig a II. Pál pápa által Mátyás királynak adományozott Szent
Vér ereklye díszes ereklyetartójában Veronika kendőjének egy darabját, valamint Szűz Mária kegyszobrát találjuk. A
templom alatti sírboltban láthatjuk az Úrkoporsó Krisztus‐szobrot (a garamszentbenedeki úrkoporsó jelenleg az esztergomi
keresztény Múzeumban található). Délután Bényen felkeressük a Kéttornyú templomot, valamint a 12. században épült, 12
apostol tiszteletére szentelt körtemplomot. A Rotundában különleges akusztikának lehetünk élvezői. Utazás haza, érkezés
Szombathelyre a késő esti órákban.
Utazás: légkondicionált autóbusszal
Elhelyezés: 2*‐os szálloda, 2 ágyas zuhanyzós szobákban
Ellátás: félpanzió
Minimum létszám: 40 fő

Részvételi díj: 39.900 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza az utazást, a szállást félpanzióval, az idegenvezetés költségét és az útlemondási
biztosítást.
A részvételi díj nem tartalmazza a BBP biztosítás (1500 Ft/fő) és a belépők árát (kb. 25 €/fő)
A programok sorrendje felcserélődhet!

Jelentkezés és befizetés 2018. február 28‐ig
Gabbiano Travel Utazási Iroda, 9700 Szombathely, Kiskar u. 1/A
Eng.szám: U-000053

Tel.: +36 94 500 509
E‐mail: info@gabbianotravel.hu
A befizetés hétfőtől péntekig 09:00–16:30 óráig

Milánó, Torino és az Észak‐Olasz Tóvidék
2018. október 25–29. 5 nap/ 4 éj
Program:
1. nap: Indulás a kora reggeli órákban a csoport székhelyéről. Folyamatos utazás Ausztria alpesi tájain rövid megállókkal Itáliába. Kora délután
érkezünk Vicenza‐ba, az arany és a neves építész, Andrea Palladio városába. Városnéző sétánk során megtekintjük Vicenza legérdekesebb és
leglátványosabb reneszánsz épületeit, palotáit, a híres bazilikát: a Basilica Palladiana‐t, a 13. századi Santa Corona templomot és Palladio
nevezetes Teatro Olimpico‐ját, amit az ókori színházak mintájára tervezett. Vacsora, szállás Milánó környékén (4 éj).
2. nap: Reggeli után Olaszország második legnagyobb városát, Milánót nézzük meg. A lombard főváros történelmi központjában
megtekintjük a híres Dómot, megcsodálhatjuk az óriási méretű elegáns üvegpasszázs tetejű csarnokot – a Viktor Emánuel Galériát és a
világhírű Scala Operaház Múzeumát. Szabadidőben lehetőség lesz felmenni a Dóm tetejére, ahol kiválóan érzékelhető a középkori
építészek és kőfaragók zseniális munkája. Délután Leondardo da Vinci híres freskóját, az Utolsó Vacsorát tekintjük meg, amely a Santa
Maria delle Grazie templom refektóriumában található. A mű nem igazán freskó, de mindenképp egy csodálatos művész monumentális,
különleges alkotása, 1980 óta szerepel az UNESCO világörökségi listáján. Ellátogatunk még a Palazzo di Brera képtárba is, napunkat pedig
a Castello Sforzesco‐ban zárjuk.
3. nap: Reggeli után a Lago Maggiore gyönyörű vidékét fedezzük fel. Stresa‐ból hajóval érjük el az Isola Bellát, ami a Borromeo család jeles
ünnepeinek a helyszíne napjainkban is. A reneszánsz kastély (a hercegi palota) Itália egyik legszebb barokk épülete, amelynek termei
hihetetlen gazdagságról tesznek tanúbizonyságot. Isola Bella: a tíz egymás fölé épült teraszból, szobrokból és szökőkutakból álló kert az olasz
kertművészet csodálatos példája. A palotalátogatás után a különleges növényekkel díszített kertet is végigjárjuk. Ezt követően az Isola
Pescatori‐ra, a halászok szigetére hajózunk. Ez a sziget az egykori halászok faluja a legromantikusabb hely a tónál. Szabadidő Stresa‐ban.
4. nap: Reggeli után Torinoba utazunk. Torino város Piemont tartomány székhelye, 1946‐ig pedig a Savoyai dinasztia otthona volt. Torino
kultúrtörténeti méltó emléke: a város katedrálisában őrzik az ún. torinói leplet, amelybe a hagyomány szerint a keresztről levéve Krisztus
testét tekerték. (Sajnos csak az eredeti nagyságú élethű fényképet nézhetjük meg, mert a lepel kitétele különleges dátumokhoz kötött).
Magyar vonatkozása a városnak: Kossuth Lajos itt élte életének utolsó, emigrációban töltött éveit. Az itt elhunyt Kossuth Lajost a
Valdesiek templomában ravatalozták fel, majd a koporsóját 300 ezres gyászoló tömeg kíséretében a Corso Vittorio Emmanuele II. főúton
végigvonulva vitték a vasútállomásra, ahonnan 45 év száműzetés után hazaszállították. Városnézés: királyi kert, királyi palota, Szent János
székesegyház a Szent Lepel kápolnájával, majd a Via del Mille 22. szám alatti ház falán megtekintjük még Kossuth Lajos emléktábláját,
valamint az épület előtti parkban Kossuth Lajos mellszobrát. Délután ellátogatunk a Risorgimento (Újjászerveződés) Nemzeti Múzeumba
is, amely Itália egyesítését mutatja be több termen keresztül. A múzeumban egy Nagy Sándor tervei szerint, Róth Miksa által készített
festett üvegablak is látható, amely Kossuth Lajosnak állít emléket. Megtekintjük a Museo Nazionale dell'Automobile gyűjteményét,
amely nem csak a régi autók kedvelőinek kínál érdekes és tartalmas időtöltést. Késő délután felutazunk a Bazilika di Superga‐hoz, mely
egy közeli 627 méter magas hegyen áll.
5. nap: Reggeli után utazás Bergamo‐ba, a művészetek és műemlékek városába, amelynek falak által körülvett Felsővárosa (ahova
fogaskerekűvel juthatunk fel az Alsóvárosból) nagyszerűen megőrizte középkori jellegét. Az ódon hangulatú Felsőváros különleges
épületeket rejt. A Felsőváros díszterén, a Piazza Vecchia‐n láthatjuk a középkori városházát, várostornyot, Colleoni neves zsoldosvezér
sírkápolnáját, a dómot, a keresztelő kápolnát és további reneszánsz palotákat, amelyek a hajdani gazdagságot hirdetik. Délután indulás
hazafelé, érkezés Szombathelyre a késő esti órákban.

Utazás: légkondicionált autóbusszal. Elhelyezés: 3*‐os szálloda, 2 ágyas zuhanyzós szobákban. Ellátás: félpanzió.
Részvételi díj: 134.900 Ft/ fő
A részvételi díj tartalmazza az utazást, a szállást félpanzióval, az idegenvezetés költségét és az útlemondási biztosítást.
A részvételi díj nem tartalmazza a BBP biztosítás (2.500 Ft/fő) és a belépők árát (kb. 120 €/fő)
A programok sorrendje felcserélődhet!
Jelentkezés és befizetés:
Gabbiano Travel Utazási Iroda, 9700 Szombathely, Kiskar u. 1/A
Eng.szám: U‐000053
Tel.: +36 94 500 509
E‐mail: info@gabbianotravel.hu
A befizetés hétfőtől péntekig 09:00–16:30 óráig

Előlegfizetés:
2018. március 31‐ig 50.000 Ft/fő, valamint a BBP biztosítás 2.500 Ft/fő
Hátralékfizetés:
2017. szeptember 25‐ig: 87.400 Ft/fő
Minimum utaslétszám: 40 fő

