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Bízunk abban, hogy a járványügyi helyzet lehetővé 
teszi, hogy ismételten együtt tölthessünk 4 napot 
Hajdúszoboszlón! Rendezvényünk biztonsága érde-
kében együttműködünk a szálloda munkatársaival.

A szálloda elismert gyógyvize és wellness szolgálta-
tásai, kellemes környezete, a fakultatív programok 
garantálják a feltöltődést. Hajdúszoboszló gyógy-
vize kiválóan alkalmas idült mozgásszervi, belgyó-
gyászati, nőgyógyászati betegségek gyógyítására, 
izom- és csontsérülések utókezelésére.

A Barátság Gyógy- és Wellness Szálloda***superior 
Hajdúszoboszló üdülőövezetében, a belváros kö-
zelében, csendes, nyugodt helyen található. A szál-
loda kényelmes szobákkal várja a kikapcsolódni 
vágyókat. Valamennyi szoba erkéllyel, színes tele-
vízióval, telefonnal, fürdőszobával, internettel fel-
szerelt. A szálloda teljes körűen nemdohányzó. 

A program keretében a szálloda munkatársainak 
vezetésével másfél órás, ingyenes séta keretében 
ismerkedhettek a város nevezetességeivel. A prog-
ram középpontjában a gyógyfürdőzés és a turiszti-
kai programok állnak. Ezt a rendezvényt táncfeszti-
válként 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 ré-
szére, akik a szállodai szolgáltatást is igénybe ve-
szik a Hotelben – 2.500,-Ft/csoport 

Más nyugdíjas szervezethez tartozóknak, és azok-
nak, akik a tagjaink, de nem vesznek igénybe szál-
lodai szolgáltatást a Hotelben – 3.500,-Ft/csoport

Utazás: egyénileg 

Részvételi díj a Szövetség klubjaihoz tarto-
zóknak:

Kétágyas szobában 46.500,-Ft/fő/4 nap (3 éjszaka)
Egyágyas szobában 61.500,-Ft/fő/4 nap (3 éjszaka)

Részvételi díj a nem a Szövetségünkhöz tar-
tozóknak:

Kétágyas szobában 49.000,-Ft/fő/4 nap (3 éjszaka)
Egyágyas szobában 62.500,-Ft/fő/4 nap (3 éjsza-
ka) 

A csomagár tartalmazza:

• a svédasztalos reggelit, könnyű ebédet (13 
és 15 óra között) és a büfévacsorát;
• az idegenforgalmi adót, 
• esténként élőzene (18.00-24.00 óra); közös 
tánctanulás
• a nyitvatartási idő alatt (07.00-20.00 óra 
között) a teljes wellness részleg használatát (bel- 
és kültéri gyógymedence élményelemekkel, vál-
tó-, pezsgőfürdő, szauna, infraszauna, gőzfürdő, 
nyáron saját strand, úszómedence), fürdőköpeny-
használatot, parkolási díjat és rendkívül gazdag 
programokat, mint például:
• Hungarospa Fürdőkomplexum és Harangház lá-

togatás kísérővel; csoportos hangfürdő a testi-
lelki ellazulásért Török Diával;

• reggelente reggeli torna (20 perc), Jóga a min-
dennapi 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 ta-
nácsadóval (30 perc);

• helyi őstermelők bemutatkozása (házi sajtok, 
kolbászok, lekvárok stb.).

Szobák elfoglalása az érkezés napján 14.00 órától, 
a szobák elhagyása az elutazás napján 10.00 óráig. 

Fakultatív programok*:

1/ Autóbuszos kirándulás Nádudvarra 2022. 
november 15.

A kirándulás során Nádudvar nevezetességeivel is-
merkedünk. A Kincsesházban a hortobágyi és haj-
dúsági táj múltjával, földrajzával, Nádudvar nép-
rajzával, környezeti problémáival ismerkedhettek 

Fedezzük fel 
HAJDÚSZOBOSZLÓ és környéke szépségeit!

Barátság Gyógy- és Wellness Szálloda ***

(4200 Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 19.)

2022. november 14-17. (hétfő-csütörtök)
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meg játékos formában. A Nádudvari Kincsesház az 
önkormányzat tulajdonában lévő egykori fürdőház 
épületében működik. Ellátogatunk még egy helyi 
fazekashoz, megnézzük a templomot és ismerkedni 
fogunk a nádudvari idősek helyzetével. A település 
polgármestere ad a látogatóknak tájékoztatást, és 
a helyi művészeti csoportok tartanak ─ a népitánc 
csoport és a citerások ─ táncbemutatót. Közös 
tánccal, fotózkodással, és persze egy kupica pálin-
kával zárjuk a programot. 

A program legalább 40 fő részvételével indul el (egy 
buszt tudunk indítani)*.
Részvételi díj: 5.500,-Ft/fő 

2/ Autóbuszos kirándulás Álmosdra 2022. 
november 16.

Álmosd a történelem egyik gyöngyszeme, Árpád-
kori település. Az első hiteles levél 1261-ből szár-
mazik, de a községhez fűződő mondák, történetek 
és az altemplomi temetkezési hely azt bizonyítják, 
hogy sokkal korábbi eredetű.

Számos nevezetessége közül kiemelkedik a Kölcsey 
Emlékház. Kölcsey születése után egy ideig Álmos-
don élt, majd tanulmányait befejezve 1812–1815 
között itt élt és dolgozott. Ha itt járunk, kötelező 
megnézni a Mucsi Mihály Kovácsműhelyt. Kiállítás 
az egykori műhely berendezésével, szerszámaival, 
termékeivel. Talán a Post-Mail-Art Múzeumról keve-
sen hallottak! A református templom a 13–14. szá-
zadból való, a görögkatolikus templom 1850-ben 
épült, a katolikus templom őrzi a máriapócsi ikont. 
Több nevezetes családi kúriával is találkozhatunk 
utunk során. Álmosd neve a magyar történelemben 
Bocskai István szabadságharca 1604. október 15-i 
győztes csatájának helyszíneként ismeretes. A csa-
ta helyén ma emlékére áll.

A program legalább 40 fő részvételével indul el (egy 
buszt tudunk indítani)*.

Részvételi díj: 5.000,-Ft/fő

*A jelentkezők számától függ, hogy megszervez-
zük-e mindkét kirándulást. A kirándulások költsé-
gét a szállásköltséggel együtt kérjük befizetni. 

3/ Városnéző séta: „Hévízek atyja ─ Pávai álma” 
vagy „A lovas hajdúk nyomában” címmel ─ ingye-
nes, de kérjük, jelentkezzetek ─ 1,5 órás séta 

Jelentkezés módja: A felhívásunkhoz csatolt je-
lentkezési lap megküldésével.

Jelentkezési határidő: 2022. szeptember 10.
A jelentkezést követően visszaigazolást küldünk a 
jelentkezés elfogadásáról, és megadjuk a számla-

számot, ahová a részvételi díj befizetését kérjük.

Részvételi díj befizetésének határideje, a le-
mondási feltételek: 

Befizetési határidő: 2022. szeptember 30.
Szobalisták beküldési határideje: 2022. október 5.

Kérjük, hívjátok fel valamennyi jelentkező fi-
gyelmét arra, hogy úgy jelentkezzenek, visz-
szatérítésre csak indokolt esetben (kórházi 
kezelés, haláleset, természeti katasztrófa, 
járványintézkedés) van lehetőség. A befize-
tést mindenki ennek a feltételnek az ismere-
tében tegye meg. 

Minden programunkra túljelentkezés van. 
Kérjük, ha valamilyen ok miatt nem tudtok 
részt venni, azt időben jelezzétek, hogy má-
sok el tudjanak menni. A részvétel visszamon-
dása 2022. október 31-éig kötbérmentes, ez 
időpontot követően történő indokolt lemon-
dás és visszafizetés esetén is 5%-os költséget 
kell felszámolnunk.

A programra legfeljebb 250 fő jelentkezését 
tudjuk elfogadni. A jelentkezéseket a jelentkezé-
sek sorrendjében fogadjuk el.

2022. október 17-éig részletes programot küldünk 
a résztvevőknek. A programra szeretettel várunk 
családtagokat, kísérőket ugyanezért az árért.

Jelentkezés és információ kérhető:

eletetazeveknekfesztival@gmail.com
Nyugdíjas Klubok és Idősek „Életet az éveknek” Or-
szágos Szövetsége
1094 Budapest, Balázs Béla u. 18., 
tel.: 06 1 327-0118

az „Életet az éveknek” Országos Szövetsége 
programszervezői
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Kérjük, olvashatóan töltse ki!
Beküldési határidő: 2022. szeptember 10.
Beküldési cím: eletetazeveknekfesztival@gmail.com vagy „Életet az éveknek” Klubszövetség, 1094 Budapest, 
Balázs Béla u. 18. II.

JELENTKEZÉSI LAP CSOPORTOS ÉS EGYÉNI JELENTKEZŐK RÉSZÉRE*
az „ÉLETET AZ ÉVEKNEK” Táncolva fedezzük fel HAJDÚSZOBOSZLÓ és környéke szépségeit!

2022. november 14-15-16-17. (hétfő-kedd-szerda-csütörtök)
Helyszín: 4200 Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 19.

Klubja neve: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Klubja címe: ………………………………………………….………………………………………………………………………………………
Csoportvezető neve: …………………………………………………………………………………………………………………………….…
Csoportvezető levelezési cím:…………………………………………………………………………………………………………………
telefonszáma:………………………………………………… e-mail címe: ………………….………………………………………………
„Életet az éveknek” Klubszövetség tagja:    igen – nem (A megfelelőt, kérjük, húzza alá!)
Fellépnek-e a rendezvényen:     igen -  nem 
Amennyiben fellépnek, a művészeti csoport neve: ………………………………………………………………………………
a fellépők száma: ………………………………………………… fő, résztvevők száma:. ………………………………………
Kategória megnevezése: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Műsorszám címe, szerzője: ……………………………………………………………………………………………………………….…
Betanítója (koreográfus stb.): ………………………………………………………………………………………………………………
Kíséret típusa (élőzene, CD): ........…...…………………………………………………………………………………………………
Szükséges technika (CD lejátszó, mikrofon, stb.): ……………………………………………………………………………..
Műsorszám időtartama (max.: 10 perc lehet a csoportnak) 
Szállásigény: szállást kérek: igen nem (A megfelelő választ, kérjük, húzza alá!) 
Szállást ………………………………………………… fő részére kérek
             ………………………………………………… db egyágyas szobát 
             ………………………………………………… db kétágyas szobát 
NEM CSOPORTTAL TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉS ESETÉN: 
Jelentkező személy neve: ………………………………………………………………………………………………………………………
Jelentkező levelezési címe (irányítószámmal): ……………………….……………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
telefonszáma: ……………………………............. email címe: ...........………………………………………. 
Szállást ……............……... fő részére kérek
             ………............…… db egyágyas szobát 
             ………............…… db kétágyas szobát 
Nádudvari kirándulásra jelentkezők száma:……...................………..fő 
Álmosdi kirándulásra jelentkezők száma: … ……......…................. fő 
Hajdúszoboszlói városnéző sétára jelentkezők száma:.......…… fő 
 

Tudomásul veszem, hogy a befizetést követően, melynek határideje 2022.szeptember 30., a befizetést 
igazoló bizonylat másolatát, az utazók névsorát (egy szobába kerülők neve) a szállodai helyfoglaláshoz 
a Szövetség elérhetőségére elküldöm.
*A jelentkezési lapot a programot követően a Szövetség megsemmisíti, az e lapon szereplő információt 
más célra nem használja fel. 

Dátum: ………………………………………                                                                            ………………………………………… 
                                                                                                                        aláírás 


