HÉTVÉGI C SO M AGAJÁNLATOK VESZPRÉ MBEN
Fedezd fel a királynék városát!
(2 nap/ 1 éjszaka)

CÉLCSOPORT: TANULÓK, DIÁKOK 1616-24 ÉVES KORIG

Ismerős városnevek hallatán mindenkinek bevillan egy
jellegzetes kép az adott településről. Veszprémről a
legjellemzőbb emlékképet általában azok az iskolai
kirándulások határozzák meg, melyek révén szinte
minden hazai diák legalább egyszer eljutott városunkba,
mint az ország és a magyar történelem egyik nevezetes
pontjára.
Tudjuk, hogy ezen a bevillanó emlékképen többnyire a
Veszprémi Állatkert és a Viadukt szerepel, a nevezetes híd kontúrjaival övezve pedig, mint egy
hatalmas ékszerdoboz, ott látható a veszprémi vár is.
Miért ideális
ideális helyszín Veszprém egy osztálykirándulásnak?
• Érdekes látnivalók a városban és környékén, ízelítőként: Veszprémi Vár (Tűztorony,
Szaléziánum Érsekségi Turisztikai Központ, Érseki Palota…), Állatkert, Veszprémvölgy –
aktív időtöltés, szalonnasütési lehetőség az erdőben, a Gulya-dombon
• Szálláslehetőség barátságos környezetben
• Kiváló cukrászdák, minőségi, de pénztárcabarát éttermek
... és még sorolhatnánk...
Gyere Veszprémbe, hogy feledhetetlen élményben legyen részed!
részed!
Az osztálykirándulás szervezése néha nem egyszerű feladat. Segítségül összeállítottunk Nektek
egy konkrét programajánlatot1, mely természetesen bővíthető a Bakony és a Balaton kínálta
élményekkel.

1. nap
9.00: Érkezés Veszprémbe (a Köd utcai buszparkolóba)
9.15: Séta idegenvezetővel a történelmi belvárosban (idegenvezetés közvetítés a Tourinform
Veszprém szervezésében, előre történő foglalással):
A Várban a panoráma megcsodálása a Tűztoronyból, a Szent György- és Gizella-kápolna
megtekintése, a Szent Mihály Bazilika, panoráma a Vár utca végében az István és Gizella
szoborpár mellől.
12.15-13:30: Ebéd a Gourmandia Étteremben
13:30-14:30: Szabadidő a belvárosban, ajándékvásárlási lehetőség
14:30-17:00 A Veszprémi Állatkert felkeresése a megújult Séd-völgyi sétaúton keresztül Csimpánzvilág, Afrika-ház, Kölyökdzsungel, Elefánt Ház, Pingvin és fóka bemutatótér,
Madárröpde, Dinopark
1

A csomagajánlatot kiegészítettük egy konkrét programajánlattal, ezzel is segítve a diákokat a
szervezésben, illetve ösztönözve őket a foglalásra.
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17:30 Frissítő és vacsora a Fricska Bisztróban,
Bisztróban egyedi, fiatalos környezetben
18:30 A szállás elfoglalása – Hotel Magister

2. nap
8:00 Reggeli a szálláson
9:30 Szaléziánum-Érsekségi
Érsekségi Turisztikai Központ megtekintése, ostyasütés, gyertyaöntés
kipróbálása
11:00 Érseki Palota megtekintése
12:15 Ebéd a Historia Hangvilla Étteremben – menü lehetőség
13:15 Kincskereső játék: Gizella királyné nyomában a Veszprémvölgyben, majd szabad program
(a játékot a Tourinform Veszprém szervezi)
kb. 16.00: Hazaindulás (az Állatkert előtti buszparkolóból)

A csomag javasolt tartalma:
•
•
•
•
•
•
•

1 éjszaka szállás a Hotel Magisterben vagy a Pannon Egyetem Központi Kollégiumában
Étkezés (1. nap: ebéd, vacsora, 2. nap: reggeli (büfé) a szálláson, ebéd)
Idegenvezetés (1. nap, maximum 2 órás, magyar nyelvű)
Belépőjegy a Veszprémi Állatkertbe, az Érseki Palotába és a Szaléziánumba
Kincskereső játék (feladatlapok, eszközök biztosítása)
Veszprém térkép és hasznos kiadványok
Időtartam: 2 nap/1 éj, de hosszabbítható

Tipp: A Tourinform Veszprémben csomagmegőrző és
kerékpárkölcsönző is rendelkezésetekre áll! A csomagot
foglalók számára mindkét szolgáltatás árából 5 %
kedvezményt nyújtunk!

Bővebb információ szálláshelyekről, éttermekről, programlehetőségekről, látnivalókról,
nyitva tartási időkről és a belépőjegy árakról:
Tourinform Veszprém
8200 Veszprém, Óváros tér 2.
T/F: (+36) 88/40488/404-548
Web: http://www.veszpreminfo.hu/
e-mail: info@veszpreminfo.hu
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Romantikus hosszú hétvégi gasztrotúra ínyenceknek – Hódítsa meg szíve választottját a
királynék városában!
4 nap/3 éjszaka Veszprémben

CÉLCSOPORT: GYERMEKTELEN FIATAL PÁROK
Csendes sikátorok, mindig zúgó harangok. A
borostyánnal beszőtt ódon várfalak tövében zöld
pázsitos modern családi házak. Fülledt, romantikus nyári
esték soha nem szűnő széllel. Tátongó mélységű
boltívek, égig érő tornyok. Dombok és völgyek.
Fergeteges bulik, csendes áhítat. Ismerje meg ezerarcú
városunkat, büszkén vállalt örökségünket; járja be
Veszprém szűk utcáit és tágas tereit.
Válogasson a legkiválóbb éttermeink étlapjáról,
miközben kellemes hangulatban varázsolja el kedvesét. Nálunk ezer élmény várja!

A csomag tartalma:
•
•

3 éjszaka szállás az Ön által választott szálláshelyen: panzió, három- vagy négycsillagos
szálloda
Étkezés a gasztronómiai különlegességek és a helyi ízek jegyében:
A reggelit a szállásdíj tartalmazza, ezen felül az 5 főétkezést a csomag ára tartalmazza:
1. nap: vacsora a Gizella Hotel és Étteremben (jó idő esetén a teraszon, gyönyörű
kilátással a Várra)
2. nap: reggeli a szálláson, ebéd a Hotel Historia&Historante műemlék épületében,
romantikus, gyertyafényes vacsora a Villa Medici Étteremben, az ország tíz legjobb
éttermének egyikében a Viadukt lábánál
3. nap: reggeli a szálláson, grill- vagy csülökburger ebéd a Fricska Bisztróban (a legjobb
vidéki hamburger nyomában, a Benedek-hegy alatt, a Séd-patak mellett) és ínyenc
borvacsora a Chianti Étteremben, az ország egyik leghíresebb éttermében, amely a
Dining Guide magazinban is elismerő étteremkritikát kapott.
4 nap: reggeli a szálláson

A csomag javasolt tartalma:
tartalma:
•
•
•
•
•
•
•

Idegenvezetés (maximum 2 órás, magyar nyelvű, előre egyeztetett időpontban)
4 órás belépő a Betekints Hotel Wellness komplexumába
Komplex belépő az Érseki Palotába, a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjteménybe,
a Gizella és a Szent György-kápolnába (Szentháromság-jegy)
Romantikus Segway túra a Várhegy árnyékában
Ajándék VeszKrémes a Mackó Cukrászdában (helyi süteménykülönlegesség)
Veszprém térkép és hasznos kiadványok
Időtartam: 4 nap/3 éj, mely hosszabbítható

További ajánlott látnivalók Veszprémben: Veszprémi Állatkert, Tűztorony, Hősök Kapuja,
Laczkó Dezső Múzeum, Csikász Galéria, Dubniczay-Palota, Modern Képtár - Vass László
Gyűjtemény, Szaléziánum - Érsekségi Turisztikai Központ, Szent Benedek-hegy, Kolostorok és
kertek sétaútvonal
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Tipp: A Tourinform Veszprémben csomagmegőrző és
kerékpárkölcsönző is rendelkezésre áll! A csomagot foglalók
számára mindkét szolgáltatás árából 5 % kedvezményt
nyújtunk!
Amennyiben a Bakony és Balaton TDM turisztikai kártyarendszeréhez
kapcsolódó szálláshelyet választ, úgy egy éjszaka eltöltése után
ingyenesen megkapja a Bakony-Balaton
Bakony
kártyát, melynek segítségével
számos kedvezményhez
nyhez juthat utazása során. Információ:
www.bakony-balaton.hu
Gasztrotipp: A STÍLUSOS VIDÉKI ÉTTERMISÉG TALÁLKOZÓJA, a SVÉT8
SVÉT8 a Veszprémi
Várban kerül megrendezésre 2016. szeptember 1111-én.
én.
Bővebb infó: http://veszpreminfo.hu/svetveszprem
http://veszpreminfo.hu/
Bővebb információ szálláshelyekről, éttermekről, programlehetőségekről, látnivalókról,
nyitva tartási időkről és a belépőjegy árakról:
Tourinform Veszprém
8200 Veszprém, Óváros tér 2.
T/F: (+36) 88/40488/404-548
Web: http://www.veszpreminfo.hu/
e-mail: info@veszpreminfo.hu
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Aktív kalandozás örökmozgó családoknak Tartalmas együttlét szeretteivel a királynék városában!
4 nap/3
nap/3 éjszaka Veszprémben

CÉLCSOPORT: GYERMEKES PÁROK (CSALÁDOK)
Télen-nyáron, szabadban, vagy fedett helyen, a játszani,
mozogni, szórakozni vágyó gyerekeket, családokat
számos lehetőség várja Veszprémben. A Veszprémi
Állatkert már önmagában is kiváló családi program. A
festői környezetben megismerkedhetünk az állatvilág
csodáival, rejtelmeivel. Gyermekeknek szóló darabokat
ad elő a Kabóca Bábszínház és a Petőfi Színház. A
csemeték mellett a család többi tagja - a fiatalok és a
szülők egyaránt - találhatnak tartalmas szabadidős és
szórakozási lehetőséget e vendégszerető városban és térségében. Újdonság a Várban a
Szaléziánum Érsekségi Turisztikai Központ, mely szélesre tárja kapuit a családok előtt. A
történelmi látnivalókon kívül az aktív kikapcsolódás, sportolás, kulturális fesztiválok széles
tárháza nyílik meg a városunkba érkezők előtt. Kalandozzon Ön is családjával a királynék
városában!

A csomag javasolt tartalma:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 éjszaka szállás az Ön által választott szálláshelyen: panzió, három- vagy négycsillagos
szálloda
Étkezés:
A reggelit a szállásdíj tartalmazza.
Ezen kívül napi egy főétkezéshez javasolt helyszínek:
vacsora a Fricska Bisztróban,
ebéd vagy vacsora a Gizella Hotel és Étteremben (jó idő esetén a teraszon)
ebéd vagy vacsora a Hotel Historia Malomkertben
ebéd vagy vacsora a Fejesvölgy Vendéglőben
Kincskereső játék a Veszprémvölgyben, Gizella királyné nyomában
4 órás családi belépő a Betekints Hotel Wellness komplexumába (2 felnőtt, 2 gyermek)
Családi belépő a Veszprémi Állatkertbe (2 felnőtt, 1 gyermek + 1 gyermek részére)
Családi belépő a Szaléziánum Érsekségi Turisztikai Központba (2 felnőtt, 2 gyermek)
4 db belépő a Kabóca Bábszínház aktuális előadására a Hangvillába (aktuális
előadásokról itt tájékozódhat: www.kabocababszinhaz.hu )
Kerékpár bérlés a Tourinform Veszprémben (2 felnőtt, 2 gyermek részére), 4 órára
Ajándék VeszKrémes a Mackó Cukrászdában (4 fő részére)
Veszprém térkép és hasznos kiadványok
Időtartam: 4 nap/3 éj, mely hosszabbítható

További ajánlott látnivalók Veszprémben: Tűztorony, Hősök Kapuja, Laczkó Dezső Múzeum,
Csikász Galéria, Dubniczay-Palota, Modern Képtár - Vass László Gyűjtemény, Benedek-hegy,
Kolostorok és kertek sétaútvonal tematikus játszóterekkel
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Tipp: A Tourinform Veszprémben csomagmegőrző is
rendelkezésre áll! A csomagot foglalók
fogl
számára a szolgáltatás
árából 5 % kedvezményt nyújtunk!
A kerékpárokhoz gyermekfelszerelést és kiegészítők is
bérelhetők!
Amennyiben a Bakony és Balaton TDM
T
turisztikai kártyarendszeréhez
kapcsolódó szálláshelyet választ, úgy egy éjszaka eltöltése után
ingyenesen megkapja a Bakony-Balaton
Bakony
kártyát, melynek segítségével
számos kedvezményhez juthat utazása során. Információ:
Info
www.bakony-balaton.hu

Bővebb információ szálláshelyekről, éttermekről, programlehetőségekről, látnivalókról,
nyitva tartási időkről és a belépőjegy árakról:
Tourinform Veszprém
8200 Veszprém, Óváros tér 2.
T/F: (+36) 88/40488/404-548
Web: http://www.veszpreminfo.hu/
e-mail: info@veszpreminfo.hu
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Értékőrző KulTuristaként a királynék városában - Kulturális, vallási és építészeti értékek
nyomában
4 nap/3 éjszaka Veszprémben

CÉLCSOPORT: ÜRES FÉSZEK (EMPTY NEST) SENIOR KOROSZTÁLY
Fenséges város ez. Királyi sarjak lépteit őrzik az ódon,
évezredek óta koptatott macskakövek, legendák egész
sora vesz körül mindenkit, aki erre jár. Az ezeréves város
megkapó hangulata csöndes, meghitt sétákra csábítja a
látogatót. Engedjen Ön is a kísértésnek… Fedezze fel
Veszprém értékeit, megújult épületeit, tereit, szeretettel
várjuk!

A csomag tartalma:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 éjszaka szállás az Ön által választott szálláshelyen: panzió, három-- vagy négycsillagos
szálloda
Étkezés:
A reggelit a szállásdíj tartalmazza.
Ezen kívül napi egy főétkezéshez
főétkezés
javasolt éttermek:
vacsora a Nosztalgia Gardenben (jó idő esetén a megújult teraszon)
ebéd vagy vacsora a Hotel Historia Malomkertben
ebéd vagy vacsora a Chianti Étteremben
Idegenvezetés (maximum 2 órás, magyar nyelvű, előre egyeztetett időpontban)
Komplex belépő az Érseki Palotába, a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjteménybe,
a Gizella és a Szent György-kápolnába
György
(Szentháromság-jegy)
Belépő a Szaléziánum Érsekségi Turisztikai Központba
Belépő a Dubniczay-Palota
Palota – László Károly Gyűjteménybe
Színházjegy a Veszprémi Petőfi Színház egy aktuális előadására (Az aktuális
előadásokról a www.petofiszinhaz.hu oldalon tájékozódhat.)
Kerékpár bérlés a Tourinform Veszprémben 4 órára
Ajándék VeszKrémes a Mackó Cukrászdában (helyi süteménykülönlegesség)
süteménykülönle
Veszprém térkép és hasznos kiadványok
Időtartam: 4 nap/3 éj, mely hosszabbítható (de nem rövidíthető)

További ajánlott látnivalók Veszprémben: Veszprémi Állatkert, Tűztorony, Hősök Kapuja,
Laczkó Dezső Múzeum,, Csikász Galéria, Modern Képtár - Vass László Gyűjtemény, BenedekBenedek
hegy, Kolostorok és kertek sétaútvonal
Tipp: A Tourinform Veszprémben csomagmegőrző is
rendelkezésre áll! A csomagot foglalók számára mindkét
szolgáltatás árából 5 % kedvezményt nyújtunk!
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Amennyiben a Bakony és Balaton TDM turisztikai kártyarendszeréhez
kapcsolódó szálláshelyet választ, úgy egy éjszaka eltöltése után
ingyenesen megkapja a Bakony-Balaton kártyát, melynek segítségével
számos kedvezményhez juthat utazása során. Információ:
www.bakony-balaton.hu
átnivalókról,
Bővebb információ szálláshelyekről, éttermekről, programlehetőségekről, llátnivalókról,
nyitva tartási időkről és a belépőjegy árakról:
Tourinform Veszprém
8200 Veszprém, Óváros tér 2.
T/F: (+36) 88/40488/404-548
Web: http://www.veszpreminfo.hu/
e-mail: info@veszpreminfo.hu
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