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Az egyik legnépszerűbb programunk, a pót-
szilveszter. Köszöntsük ismét együtt az újévet ez-
úttal Egerben, a négycsillagos Hotel Eger&Parkban. 
A műemlék jellegű épület már közel száz éve szol-
gálja Eger idegenforgalmát. A polgári hangulatú 
épület és a lakosztályok, a classic, a delux szobák 
és a superior kategóriás szobák várják a pihenni 
vágyókat! A Park Hotel**** épületegyüttes a Hotel 
Eger**** épületszárnyán keresztül, egy belső és 
zárt folyosón át közelíthető meg. A Park Hotel**** 
komplexumban találkozhatunk a barokk stílusban 
kialakított szobákkal, lakosztályokkal. Ebben az 
épületrészben alakították ki az éttermet, a téli ker-
tet, valamint a nyári időszakban igénybe vehető 
Gesztenyés teraszt is. Reméljük, annyira jól fogjuk 
érezni magunkat, hogy nyáron ismét eljövünk, és 
akkor a teraszon fogunk kávézni.
 
A szálloda elismert gyógyvize, wellness szolgálta-
tásai, kellemes légköre garantálják a feltöltődést.

Szolgáltatásaik: úszómedence, élménymedence 
és pezsgőmedence, elhúzható tetővel fedett új épí-
tésű élménymedence, gyermekmedence.
A szauna világban: finn szauna, bioszauna, gőz ka-
bin, aromakabin, oxigénnel dúsított sószoba, jég-
kút, valamint az infra kabin és fényterápia előnyeit 
ötvöző kombiszauna.

A medencék hőfokai:
• Úszómedence – beltéri – 14 x 5 méter; hő-
foka: 26-27 °C
• Élménymedence – beltéri, hőfoka: 33 °C
• Pezsgőfürdő – beltéri, hőfoka: 33 °C
• A wellness részleg további szolgáltatásai 
közé tartoznak: szolárium, wellness fürdők, test-
kezelések, fitnesz és aqua programok. Masszőrök 
kezei alatt nemcsak a test, hanem a lélek is felüdül. 

PÓTSZILVESZTER EGERBEN
HOTEL EGER&PARK****
(3300 Eger, Szálloda út 1-3.)

2023. január 3-4-5-6-án (kedd-szerda-csütörtök-péntek)

• A klimatizált fitnesz terem a legújabb kardio- 
és kondicionáló gépekkel mozgásra csábítja még 
azokat is, akik nem végeznek rendszeres mozgást.
• A szálloda vizi tornát és szauna szeánszokat 
is szervez térítés ellenében. 
A fürdőzés mellett tervezünk fakultatív progra-
mokat is. A pótszilveszteri program része a zenés 
party.

Utazás: egyénileg

Részvételi díj a Szövetség klubjaihoz tarto-
zóknak:
Egyágyas szobában 59.500 Ft/fő/4 nap (3 éjszaka)
Kétágyas szobában 54.000 Ft/fő/4 nap (3 éjszaka) 
Háromágyas szobában: 54.000 Ft/fő/4 nap (3 éj-
szaka)

Részvételi díj a nem a Szövetségünkhöz tar-
tozóknak:
Egyágyas szobában 61.500 Ft/fő/4 nap (3 éjszaka)
Kétágyas szobában 56.500 Ft/fő/4 nap (3 éjszaka) 
Háromágyas szobában: 56.500 Ft/fő/4 nap (3 éj-
szaka)

Az ár tartalmazza:
Standard egy-, illetve két- vagy háromágyas szo-
bában a szállást félpanzióval (bőséges büféreggeli, 
svédasztalos vacsora), az ÁFÁ-t; az idegenforgal-
mi adót; a szálloda gyógy- és wellness részlegének 
használatát (úszó-, élménymedence és pezsgőfür-
dők, elhúzható tetővel fedett, új építésű élmény-
medence, finn szauna, bioszauna, gőz kabin, 
aromakabin, oxigénnel dúsított sószoba, jégkút, 
valamint az infrakabin és fényterápia előnyeit ötvö-
ző kombiszauna); a fürdőköpeny ingyenes haszná-
latát, wellness- és szauna törölközőt). Tartalmazza 
továbbá a filmvetítésen, a Szövetség által szerve-
zett játékprogramokban, valamint az élő zenés, 
pótszilveszteri bulin való részvételt.
Sajnos a zárt parkoló használata a résztvevőknek 
2000 Ft/nap. 

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

Fakultatív program:
1. Szilvásváradi kirándulás 2022. január 4-én 
(szerda) 
Autóbusszal átmegyünk Szilvásváradra, ahol kiváló 
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idegenvezetőnk kíséretével nézzük meg református 
kerek templomot, a Lipicai Lótörténeti Kiállítást, a 
Hajtókocsi kiállítást. Ellátogatunk a Szalajka völ-
gyébe. Januárban nem működik a kisvasút, de a 
völgy látogatható. A program nagyon népszerű. 
Csak azoknak a részvételét tudjuk biztosítani, akik 
jelentkeznek.

A program minimum 25 ember részvételével, 
elfogadható időjárási viszonyok mellett indul 
el. Ugyanakkor, ha nagy az érdeklődés, január 
5-én is megszervezzük a kirándulást.
Az autóbusz 9.30 órakor indul a szálloda elől, és 
várhatóan 13.30 órakor érkezik vissza. 

Részvételi díj: 4.200,- Ft/fő (tartalmazza a busz-
költséget, a két kiállításra a belépőjegy árát és az 
idegenvezetés díját)
A 4.200 Ft/fő díjat a részvételi díjjal együtt kell be-
fizetni.

2. Borkóstoló a Szépasszony völgyben 2022. 
január 5-én (csütörtökön)
Autóbusszal megyünk a Szépasszony völgybe, ahol 
Sike Tamás borász ismerteti meg velünk az egri bo-
rok történetét, és persze, lesz kóstolás és játék is. 
6 kiváló minősítést elért bort fogunk kóstolni. 
A 3.500 Ft/fő részvételi díjat a helyszínen, a szállo-
dába történő érkezéskor kell befizetni.

A program minimum 25 ember részvételével 
indul el. 

Az autóbusz várhatóan 14.00 órakor indul a szállo-
da elől, és kb. 16.15 órakor érkezik vissza. 

3. Eger nevezetességei ─ helyi klubtagok vezet-
nek majd bennünket Egerben. Érseki Palota ─ elő-
zetes bejelentést igényel (csoportosan ─ 25 fős a 
csoport ─, idegenvezető kíséretében 62-70 év kö-
zött 900 Ft, 70 év fölött ingyenes; az idegenvezetés 
csoportdíja 5000 Ft); Marcipán Múzeum (nyugdí-
jas jegy 800 Ft), Kopcsik Marcipán és Tűzoltó Mú-
zeum kombinált jegy 1200 Ft; Egri Vár (1200 Ft/
fő 62-70 év között, 70 év fölött ingyenes, 4 kiállítás 
tekinthető meg)

4. Programunk egyik kiemelt eseménye a 2022. ja-
nuár 5-án (csütörtökön) este 8 órától megrende-
zésre kerülő élőzenés, táncos mulatság.

5.  Most is lesz filmvetítés, és utána beszélgetés. 
Olyan filmet keresünk, ami legalább olyan népszerű 
lesz a körötökben, mint a Szerelempatak, a Minden 
végzet és a Játszó nő című filmek. 

Jelentkezési határidő: 2022. október 20. 
A jelentkezést követően visszaigazolást küldünk a 
jelentkezés elfogadásáról, és egyben megküldjük a

részvételi díj befizetéséhez a számlaszámot, ahová 
a részvételi díj befizetését kérjük. 

Jelentkezés módja:
A felhívásunkhoz csatolt jelentkezési lap megkül-
désével.

Részvételi díj befizetésének határideje: 2022. 
november 15.

Kérjük, hogy a befizetést követően, a befizetést 
igazoló bizonylat másolatát szíveskedjetek megkül-
deni Szövetségünknek (postacím: Nyugdíjas Klu-
bok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szö-
vetsége, Budapest, 1094 Balázs Béla u. 18., vagy 
email: eletetazeveknekfesztival@gmail.com). Ezzel 
egy időben a résztvevők név szerinti listáját is küld-
jétek meg. Kérjük, írjátok meg, kik kerüljenek egy 
szobába.

Lemondási feltételek: 
A jelentkezés november 30-áig kötbérmentesen le-
mondható. 
Kérjük, hívjátok fel valamennyi jelentkező fi-
gyelmét arra, hogy úgy jelentkezzenek, visz-
szatérítésre csak indokolt esetben (kórházi 
kezelés, haláleset, természeti katasztrófa) 
van lehetőség. A befizetést mindenki ennek a 
feltételnek az ismeretében tegye meg. 
 
A jelentkezéseket a jelentkezések sorrendjében fo-
gadjuk el. Mindösszesen 300 fő részvétele lehetsé-
ges. 

2022. december 10-ig részletes programot küldünk 
a résztvevőknek. Egy-egy esemény időpontja is ak-
kor lesz végleges.  
A programra szeretettel várunk családtagokat, kí-
sérőket ugyanezért az árért. 

Jelentkezés és információ kérhető: 

Nyugdíjas Klubok és Idősek „Életet az éveknek” Or-
szágos Szövetsége 
Budapest, 1094 Budapest, Balázs Béla u. 18., tel/
fax: 06 1 327-0118, eletetazeveknekfesztival@
gmail.com
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JELENTKEZÉSI LAP
PÓTSZILVESZTER HOTEL EGER&PARK****

2023. január 3-6. (kedd-péntek)
CSOPORTOS, KLUBSZINTŰ ÉS EGYÉNI JELENTKEZÉSEKHEZ

CSOPORTOS JELENTKEZÉS:

Jelentkező csoport/klub neve: ….……………….……………………………...…….……………….………….……………….………….……………….…………… 
A csoport vezetőjének a neve: …………………………………………………………….…….……………….………….……………….……………………………… 
Levelezési cím (irányítószámmal): ………..……………………………………………..…………….……………….………….……………….………………………. 
Telefonszáma: …………………………………………..… Email címe: …………….……………….……………………………….……………….……………………… 
Tagjai-e az „Életet az éveknek” Klubszövetségnek? igen – nem  Ha igen, a klub kódszáma: ……….……………….…………………..

Jelentkezők száma: ………………………………. fő 
Szállást …………... fő részére kérek: 
…………….. db egyágyas szobát 
…………….. db kétágyas szobát 
…………….. db háromágyas szobát 

A szilvásváradi kirándulásra – 4.200 Ft/fő a részvétel díja* ─ jelentkezők száma: …………fő 
Borkóstoló a Szépasszony völgyben – 3.500 Ft/fő ─ jelentkezők száma: …………fő 

EGYÉNI JELENTKEZÉS ESETÉN: 

Jelentkező személy neve: ……………………………………………………………………………………………….……………….………….……………….………….… 
Vele utazó személy(ek) neve: ……………………………………………………………………………………………….…….……………….………….………………...
Levelezési címe (irányítószámmal): …………………………………………………………………………….
Telefonszáma: ……………………………… Email címe: ………………………………………………….…. 
Tagjai-e az „Életet az éveknek” Klubszövetségnek? igen – nem Ha igen, a klub kódszáma: …….……..
Jelentkezők száma: ………………………………. fő 
Szállást …………... fő részére kérek: 
…………….. db egyágyas szobát 
…………….. db kétágyas szobát 
…………….. db háromágyas szobát 

A szilvásváradi kirándulásra – 4.200 Ft/fő a részvétel díja* – jelentkezők száma: …………fő 
Borkóstoló a Szépasszony völgyben – 3.500 Ft/fő - jelentkezők száma: …………fő 

Egyéb kérés: …………………………………………………………………………………..……………………………………… 

Tudomásul veszem, hogy a befizetést követően, melynek határideje 2022. november 15., a befizetést igazoló bizonylat másola-
tát, az utazók névsorát (egy szobába kerülők neve) a szállodai helyfoglaláshoz a Szövetség elérhetőségére elküldöm. Vállalom 
továbbá a jelentkezők tájékoztatását arról, hogy visszatérítésre csak indokolt esetben (kórházi kezelés, haláleset, természeti 
katasztrófa) van lehetőség.
Az esetleges járványhelyzetre tekintettek kérünk benneteket, kísérjétek figyelemmel a szabályok változását. A jelenlegi helyzet 
ismeretében szívesen ajánljuk a programon való részvételt. 

*Az időjárás függvényében kerül megrendezésre, a befizetése a helyszínen történik.

Az itt közölt adatokat a Szövetség adatvédelmi szabályzatában foglaltaknak megfelelően kezeljük. A szabályzat elolvasható a 
www.eletetazeveknek.hu oldalon. 

dátum …………………………………………       …………………………………………….
                aláírás


