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6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 14.
Tel.: +36-62/674-577 | recepcio@aurishotel.hu | foglalas@aurishotel.hu | www.aurishotel.hu

Engedje meg, hogy bemutassuk Önnek Szeged legújabb gyöngyszemét, a négycsillagos Hotel Aurist, mely 2015 
augusztusától fogadja vendégeit.

Kíváncsi, hogy miért érdemes utazásához a Hotel Aurist választania?
 

Ha nem szeretné, hogy a család valamely tagjának kényelmetlen pótágyon kelljen pihennie, válassza a két – légterű 
lakosztályt és a családi vakáció csomagajánlatunkat!
A csomag kedvezményes ára: 69.900 Ft
SZÉP- kártya elfogadóhely! 

Bízunk abban, hogy ajánlatunk elnyeri tetszését és hamarosan vendégeink között köszönthetjük.
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1. A foglalás gyors és kényelmes. Visszaigazolásunkat 
automatikusan megkapja. 

2. 0% előleg, ingyenes lemondási lehetőség az utolsó 
pillanatig

3. F igyelünk a részletekre: a szobában kávé és 
teakülönlegességek, csokoládé várja Önt.

4. Érkezése előtt szobáját többször ellenőrizzük, hogy 
minden a legtökéletesebb legyen.

5. Kérdése van a várossal kapcsolatban? Foglaljunk 
asztalt valamelyik partneréttermünkbe vagy 
szervezzük meg a napi programját? Recepciósaink 
csak Önre figyelnek, rájuk mindig számíthat!

6. 100% ingyenes wellness-használat: kültéri 
medence, finn szauna

7. Gyerekbarát szálloda: babakellékek, játszósarok és 
kiemelt figyelem. 

Az ajánlat tartalma:
• Szállás 3 nap 2 éjszaka 4 fő részére „Családi” két 

légterű lakosztályban
• Légkondicionált szobák
• A lakosztályok hűtőgéppel, erkéllyel rendelkeznek
• Bőséges, svédasztalos hideg-meleg büféreggeli
• Egy alkalomra szóló belépőjegy 4 fő részére a 

Szegedi Vadasparkba
• Kültéri medence korlátlan használata (szezonális)
• Wellness sarok korlátlan használata (finn szauna)
• Kérés esetén fürdőköntös biztosítása
• Ingyenes és korlátlan Wi-Fi, illetve széfhasználat
• Csomagmegőrzési lehetőség korai érkezés és 

késői távozás esetén
• Áfa



6726 Szeged, Szent-Györgyi A. u. 16-24.
Tel.: +36-62/566-466 | hotelforras@hunguesthotels.hu | www.hotelforras.hunguesthotels.hu

FERGETEGES CSOBBANÁS 
(min. 2 éj foglalása esetén, kivéve ünnepi időszakok)

2017. 04. 01 - 06. 30.  2017. 07. 01 - 08. 31. 

Kétágyas szobában 32 800 Ft / fő / 2 éj 40 800 Ft / fő / 2 éj

Apartmanban 37 700 Ft / fő / 2 éj 47 400 Ft / fő / 2 éj

Pótágy 23 300 Ft / fő / 2 éj 30 000 Ft / fő / 2 éj

Tartalom: szállás, svédasztalos félpanzióval, az éjszakák számával megegyező számú, naponta korlátlan 
belépésre jogosító belépő a szomszédos, Napfényfürdő Aquapolis Szeged üzemelő medencéihez (családi 
wellness, élményfürdő, csúszdapark, gyógymedencék, strand), a vendégéjszakák számával egyező alkalommal, 
szabadon választott időpontban, napi egyszeri belépéssel 3 órás tartózkodás a fürdő „csendes wellness”-
részlegében (16 éven felüli vendégeinknek élmény- és pezsgőmedence, finn szaunák, infraszauna, gőzkamra, 
sókamra, tepidárium, aromaszoba, kültéri rönkszauna), wifi, fürdőköntös.

ÖTSZÖRÖS ÖRÖMÖK 
(min. 5 éj foglalása esetén, kivéve ünnepi időszakok)

2017. 04. 01 - 06. 30. 2017. 07. 01 - 08. 31. 

Kétágyas szobában 77 000 Ft / fő / 5 éj   97 000 Ft / fő / 5 éj

Apartmanban 88 500 Ft / fő / 5 éj 111 500 Ft / fő / 5 éj

Pótágy 55 000 Ft / fő / 5 éj    71 500 Ft / fő / 5 éj

Tartalom: 5 éjszaka szállás, svédasztalos félpanzióval, az éjszakák számával megegyező számú, naponta 
korlátlan belépésre jogosító belépő a szomszédos Napfényfürdő Aquapolis Szeged üzemelő medencéihez 
(családi wellness, élményfürdő, csúszdapark, gyógymedencék, strand), a vendégéjszakák számával egyező 
alkalommal, szabadon választott időpontban, napi egyszeri belépéssel 3 órás tartózkodás a fürdő „csendes 
wellness”-részlegében (16 éven felüli vendégeinknek élmény- és pezsgőmedence, finn szaunák, infraszauna, 
gőzkamra, sókamra, tepidárium, aromaszoba, kültéri rönkszauna), wifi, fürdőköntös.

SZEGED - HUNGUEST HOTEL FORRÁS****   
SUPERIOR

AURIS HOTEL ****   
AURIS CSOMAG 

Engedje meg, hogy bemutassuk Önnek Szeged legújabb gyöngyszemét, a négycsillagos Hotel Aurist, mely 2015 
augusztusától fogadja vendégeit. Pihenjenek Szeged szívében! Látogasson el párjával Szegedre és szálljon meg a 
belvárosban lévő, modern hangulatú Auris Hotelben!

Kedvezményes gyermek árak, melyek az egyes kezeléseket, illetve belépőket nem tartalmazzák:
0-3 éves kor között INGYENES
4-12 éves kor között 5.000 Ft / fő / éj
A csomag kedvezményes ára: 44.900 Ft
A csomag kedvezményes felár ellenében hosszabbítható. (17.500 Ft / éj / 2 fő) 
A csomagár az idegenforgalmi adót nem tartalmazzák, mely 500 Ft / fő / éj (helyszínen fizetendő).
Szép-kártya elfogadóhely! 
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6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 14.
Tel.: +36-62/674-577 | recepcio@aurishotel.hu | foglalas@aurishotel.hu | www.aurishotel.hu

Ajánlatunk tartalmazza:
• 3 nap 2 éjszaka 2 fő részére kétágyas szobában
• Bőséges svédasztalos reggeli
• Welcome drink, mely bármikor elfogyasztható kávézónkban
• Meglepetés csomag a szobában
• Kényeztető relax masszázs 2 fő részére (30 perc/fő)
• Kültéri medence korlátlan használata (szezonális)
• F innszauna korlátlan használata
• Igény esetén fürdőköpeny biztosítása
• Ingyenes és korlátlan Wi-Fi, illetve széfhasználat
• Egyes szobáink erkéllyel is rendelkeznek
• Csomagmegőrzési lehetőség korai érkezés vagy késői távozás esetén
• Áfa



SZEGED - HUNGUEST HOTEL FORRÁS**** 
 SUPERIOR
6726 Szeged, Szent-Györgyi A. u. 16-24.
Tel.: +36-62/566-466 | hotelforras@hunguesthotels.hu | www.hotelforras.hunguesthotels.hu

HETEDHÉT CSÚSZDAVILÁG
(min. 7 éj foglalása esetén, kivéve ünnepi időszakok)

2017. 04. 01 – 06. 30. 2017. 07. 01 – 08. 31. 

Kétágyas szobában 100 800 Ft / fő / 7 éj 128 800 Ft / fő / 7 éj

Apartmanban 114 800 Ft / fő / 7 éj 147 000 Ft / fő / 7 éj

Pótágy 71 400 Ft / fő / 7 éj  94 500 Ft / fő / 7 éj

Tartalom: szállás, svédasztalos félpanzióval, szervezett gyalogos városnézés, az éjszakák számával megegyező 
számú, naponta korlátlan belépésre jogosító belépő a szomszédos Napfényfürdő Aquapolis Szeged üzemelő 
medencéihez (családi wellness, élményfürdő, csúszdapark, gyógymedencék, strand), a vendégéjszakák 
számával egyező alkalommal, szabadon választott időpontban, napi egyszeri belépéssel 3 órás tartózkodás a 
fürdő „csendes wellness”-részlegében (16 éven felüli vendégeinknek élmény- és pezsgőmedence, finn szaunák, 
infraszauna, gőzkamra, sókamra, tepidárium, aromaszoba, kültéri rönkszauna), wifi, fürdőköntös. (Az elutazás 
napján csak a „csendes wellness”-részleg vehető igénybe 11:00 óráig.)

Felhívjuk figyelmét, hogy valamennyi ajánlatunk esetén elutazás napján csak a „csendes wellness”-részleg 
használható (11:00 óráig), a fürdőbe történő belépés csak külön belépő vásárlása esetén lehetséges.

Apartmanokhoz igényelhető feláras szolgáltatások:
kandalló   4 500.- Ft / szoba / éj
külső jacuzzi  4 500.- Ft / szoba / éj

Gyermekkedvezmény:
4 éves korig ingyenes szállás és étkezés
4-12 éves kor között 50% engedmény a szállás és az étkezés árából

6722 Szeged, Petőfi Sándor sgt. 17.
Tel.: +36-62/669-088 | info@sciencehotel.hu | www.sciencehotel.hu

A nyüzsgő ünnepnapok után mindenki egy kis kikapcsolódásra vágyik. Elutazna a családdal, fürdőzne, de nem 
tudja, hova érdemes menni. Szeretettel várjuk a Science Hotel****-ben, ahol minden vágya teljesülhet: pihenés 
és kikapcsolódás.Garantáltan a legkedvezőbb ajánlatunk a három -, és négy tagú családok számára. 
Gyermekbarát hotelünk nagy figyelmet szentel arra, hogy az együtt eltöltött idő kellemes emlék maradjon az 
egész család számára. A csomag ára a fürdőbelépők árát tartalmazza és egyszeri használatra jogosít fel.
Az egész napos fürdőzés után King-size méretű ágyaink garantálják a pihenést kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

Az ajánlat 2017. január 02. és 2017. április 30. között érvényes és más csomaggal vagy kedvezménnyel nem 
vonható össze. 
Gyermekkedvezmény: Teljes értékű ágyon vagy pótágyon a szülők szobájában való elhelyezéssel 0-14 éves 
korig a szállás és ellátás ingyenes. 14-16 éves korig gyermekenként a kétágyas szobaár 1 főre eső részének 
50 %-a fizetendő.

Baba-és gyermekbarát szolgáltatásaink:
• etetőszék, előke
• babaétkészlet
• babaágy/babaágynemű
• babakád, csúszásgátló
• mosdó magasító
• gyermekfilmek, mesék

Az ajánlat tartalmazza:
• Minimum 2 éjszaka a Science Hotel**** Szeged 

választott szobájában
• Bőséges svédasztalos reggeli
• Belépőjegy a szegedi Napfényfürdő Aquapolisba
• Ingyenes korlátlan szélessávú internet-csatlakozás

Az ár nem tartalmazza az idegenforgalmi adót, melynek értéke 500 Ft / fő / éj és 18 év felett fizetendő és a 
parkolás díját: 2.000 Ft / jármű / nap.
További információk: A szállodai szobák érkezés napján délután 14.00-tól, távozás napján délelőtt 10.00-
ig állnak rendelkezésükre!  Az ettől eltérő időpontban történő érkezést kérjük, előre jelezni szíveskedjenek! 
Előzetes értesítés, illetve előlegfizetés vagy bankkártya garancia hiányában a szállodai szobák érkezés előtt 48 
órával a Science Hotel Szeged**** általi előzetes értesítés nélkül törlésre kerülnek. 

SCIENCE HOTEL****  NAGYCSALÁDOS CSOBBANÁS NEM 
CSAK NAGYCSALÁDOSOKNAK (MIN. 2 ÉJ)
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Superior családi szobában 22.800 Ft / fő / 2 éj-től

Executive családi szobában 27.800 Ft / fő / 2 éj-től



TISZA ALFA HOTEL
6724 Szeged, Teréz u. 30.
Tel.: + 36-62/424–400 | www.alfahotelszeged.hu | szoba@alfahotelszeged.hu

ÉRVÉNYES: MIN. 2 ÉJSZAKA FOGLALÁSA ESETÉN
• 2 éjszaka szállás a csendes, családias hangulatú Tisza Alfa Hotel kényelmes szobáiban, 15% kedvezménnyel 

csökkentett áron
• svédasztalos reggeli
• ingyenes parkolás
• ingyenes Wi-Fi
• belépő a Szegedi Vadasparkba
• 10% kedvezmény biztosítása a Napfényfürdő Aquapolis belépőiből

Ár / Szoba / 2 éj

Kétágyas Silver szoba
28.990.-Ft

(2 felnőtt számára)

Háromágyas Silver szoba
35.490.-Ft

(2 felnőtt + 1 gyermek számára)

Az ár nem tartalmazza:
• Idegenforgalmi adó: 500.-Ft/fő/éj
• Pótágy igényelhető: 3.500.-Ft/éj
• Plusz belépő a Szegedi Vadasparkba (gyermek: 1.300.-Ft; felnőtt: 1.750.-Ft)

9

 2=3 A SCIENCE HOTELBEN****
8

Az ajánlat 2016. szeptember 01. és 2017. december 23. között érvényes és más csomaggal vagy kedvezménnyel 
nem vonható össze.

Az ár nem tartalmazza:
az idegenforgalmi adót, melynek értéke 500 Ft/fő/éj és 18 év felett fizetendő és a parkolás díját: 2.000 Ft/jármű/ nap.
További információk: A szállodai szobák érkezés napján délután 14.00-tól, távozás napján délelőtt 10.00-ig 
állnak rendelkezésükre!  Az ettől eltérő időpontban történő érkezést kérjük, előre jelezni szíveskedjenek! Előzetes 
értesítés, illetve előlegfizetés vagy bankkártya garancia hiányában a szállodai szobák érkezés előtt 48 órával a 
Science Hotel Szeged**** általi előzetes értesítés nélkül törlésre kerülnek.

6722 Szeged, Petőfi Sándor sgt. 17.
Tel.: +36-62/669-088 | info@sciencehotel.hu | www.sciencehotel.hu

A z ajánlat tartalmazza:
• 3 éjszaka szállás bőséges, svédasztalos reggelivel 

– hosszabbítás lehetséges
• Szobaszéf használat
• Ingyenes internet-hozzáférés a szálloda egész 

területén
• Mobil dokkoló ingyenes használata
• Áfa

Gyermekkedvezmény:
-0-14 éves korig: 100% kedvezmény
-14-16 éves korig: 50% kedvezmény

Baba-és gyermekbarát szolgáltatásaink:
• etetőszék
• előke
• babaétkészlet
• babaágy/babaágynemű
• babakád
• csúszásgátló
• mosdó magasító
• gyermekfilmek, mesék

Standard egyágyas szobában 27.900 Ft / fő

Standard kétágyas szobában 19.800 Ft / fő

Superior családi szobában 28.800 Ft / fő

Superior business szobában 24.300 Ft / fő

Executive business szobában 30.300 Ft / fő

Executive családi szobában 34.800 Ft / fő



6726 Szeged, Szent-Györgyi Albert u. 42.
Tel.: + 36-62/431 –428 | www.tiszasporthotel.hu | sportreci@tiszahotel.hu

ÉRVÉNYES: MIN. 2 ÉJSZAKA FOGLALÁSA ESETÉN 
• 2 éjszaka szállás a zöldövezeti Tisza Sport Hotel kényelmes Classic szobáiban, 15% kedvezménnyel  
 csökkentett áron
• svédasztalos reggeli
• ingyenes parkolás
• ingyenes Wi-Fi
• belépő a Szegedi Vadasparkba
• 10% kedvezmény biztosítása a 150 méterre található Napfényfürdő Aquapolis belépőiből

Ár / Szoba / 2 éj

Kétágyas Classic szoba
27.490.-Ft

(2 felnőtt számára)

Háromágyas Classic szoba
32.490.-Ft

(2 felnőtt + 1 gyermek számára)

Az ár nem tartalmazza:
• Idegenforgalmi adó: 500.-Ft/fő/éj
• Pótágy igényelhető: 3.500.-Ft/éj
• Plusz belépő a Szegedi Vadasparkba (1.300.-Ft, felnőtt: 1.750.-Ft)

CSALÁDI ÜDÜLÉS
A TISZA SPORT HOTELBEN**

10

TISZA HOTEL*** SZEGED
CSOMAGAJÁNLATOK
6720 Szeged, Széchenyi tér 3.
Tel. / Fax: +36-62/478–278 | +36-30/201–5586 | info@tiszahotel.hu | www.tiszahotel.hu 

MÁRCIUS 15. HOSSZÚ HÉTVÉGI AJÁNLAT / HÚSVÉTI CSOMAGAJÁNLAT / MÁJUS 1. HOSSZÚ HÉTVÉGI 
AJÁNLAT / PÜNKÖSDI CSOMAGAJÁNLAT - 3 NAP/ 2 ÉJ VAGY 4 NAP / 3 ÉJ
Érvényes: 2017.03.14–03.18, 2017.04.14–18., 2017.04.28–05.02. és 2017.06.02.–06. között (min.2 vagy 3 éj) 

Elhelyezés 3 nap / 2 éj 4 nap / 3éj

CLASSIC szoba 61 900 Ft 84 900 Ft

SUPERIOR szoba 67 900 Ft 93 900 Ft

BASIC szoba (klíma nélkül) 59 500 Ft 79 900 Ft

11

A csomag tartalma 
• 2 vagy 3 éj szállás választott szobatípusban
• félpanziós ellátás: svédasztalos reggeli a szállodában 

és vacsora a szomszédos partner étteremben (a 
fizetett vendégéjszakákkal megegyező alkalommal)

• választható belépő: a Napfényfürdő Aquapolis 
Fürdőbe vagy az Anna Fürdőbe vagy makói 
Hagymatikum Fürdőbe (1 alkalom)

• választható belépő: a Szegedi Vadasparkba vagy 
az EXIT Game szabadulós játékra az Ópusztaszeri 
Történeti Emlékparkba (1 alkalom)

• választható belépő: városnézésre kisvonattal vagy 
a Móra Ferenc Múzeumba vagy a Pick Múzeumba  
(1 alkalom)

• korai check-in 12 órától
• grátisz csomagmegőrzés
• grátisz Wifi internet 

Gyerekár:
• Három-, négyfős családok elhelyezését 3-4 ágyas 

Családi Lakosztályban vagy 3-4 ágyas Basic 
szobákban biztosítjuk.

• 0-4 év: ingyenes szállást, félpanziót, belépést a 
Napfényfürdő Aquapolisba, Vadasparkba.

• 4-12 év között: 12.900.-Ft/fő/2 éj fizetendő.
• A Családi Lakosztály felára: Superior szoba csomagár 

+ 9.990.-Ft/szoba/éj szobakülönbözeti díj.

A csomagár minimum 2 vagy 3 éjszaka foglalása 
esetén érvényes. A csomagár nem tartalmazza az 
Idegenforgalmi Adó összegét (500.-Ft/fő/éj).
A csomag érvényessége: 2017. március 15-19. között 
2 vagy 3 éj.
Érkezés napján GRÁTISZ check in-t biztosítunk már 
12 órától!
Parkolás: 1.500.-Ft/személygépkocsi/nap

Most ajándék belépővel a REÖK Palotába! Gazdagodjon néhány feledhetetlen szegedi élménnyel, és válassza 
szállodánk kedvezményes Ünnepi hétvégi ajánlatát! 



 A csomag tartalma:
• szállás 2 + 1 éjre fürdőszobás szobában
• svédasztalos reggeli
• kétfogásos vacsora partner éttermünkben (opcionális)
• grátisz korai bejelentkezés
• Wifi internet
• a 3. éjszakát grátisz biztosítjuk!

Városlátogatás, rokonlátogatás, szegedi kirándulás? Elegáns belvárosi szállodánkban kényelmes szállást 
biztosítunk koloniál stílbútoros Superior szobákban vagy felújított fürdőszobás Classic szobáinkban, a 
legkedvezőbb áron a belvárosban!

Csomagár: szoba/éj 1 ágyas 2 ágyas

Classic szoba, reggelivel 25 800 Ft 33 800 Ft

Superior szoba, reggelivel 29 800 Ft 39 200 Ft

Classic szoba, félpanzióval 32 380 Ft 46 960 Ft

Superior szoba, félpanzióval 36 380 Ft 52 360 Ft

Egyéb információ:
Egyágyas felár: Basic szobában 9.300.-Ft/fő/3 éj, Classic szobában: 13.500.-Ft/fő/3 éj, Superior szobában: 
14.600.-Ft/fő/3 éj. 

A csomagár minimum 3 éjszaka foglalása esetén érvényes.
Érvényesség: 2017. április 30. 

TISZA HOTEL*** SZEGED 
 2 = 3 AKCIÓ 
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TISZA HOTEL*** SZEGED 
 KULTURÁLIS KALANDOZÁSOK SZEGEDEN 

6720 Szeged, Széchenyi tér 3. 
Tel.: +36-62/478-287 | +36-30/201-5586 | info@tiszahotel.hu | www.tiszahotel.hu 

6720 Szeged, Széchenyi tér 3. 
Tel.: +36-62/478-287 | +36-30/201-5586 | info@tiszahotel.hu | www.tiszahotel.hu 

Érvényes: 2017.04.30. (min.2 éj)

Szeretettel invitáljuk Önt Szegedre, a kultúra és napfény városába. Látogasson el hozzánk és ismerkedjen meg 
városunk büszkeségeivel!

„Kulturális kalandozások” csomag tartalma:
• 2 éj szállás, 2 fő részére
• svédasztalos reggeli
• Szegedi ízek kóstolója a Jobb Mint Otthon Halászcsárdában vagy a közeli Classic Café Szerb Étteremben 2 

főre (1 alkalommal)
• belépőjegy a Szegedi Nemzeti Színház választott előadására*
• 2 db belépő a Móra Ferenc Múzeumba
• grátisz korai bejelentkezés
• ajándék belépő a REÖK Palotába
• wifi internet
*A színházi belépőkkel kapcsolatosan kérjük, előzetesen szíveskedjenek a színházzal weboldalán tájékozódni, 
és a szabad helyeket illetően telefonon egyeztetni. Tel.: +36-62/479-279. Jegyfoglalás: http://www.szinhaz.
szeged.hu

Elhelyezés Egyágyas Kétágyas

CLASSIC szoba 29 500 Ft 41 900 Ft

SUPERIOR szoba 33 590 Ft 47 900 Ft

BASIC szoba (klíma nélkül) 27 500 Ft 37 900 Ft

A csomagár minimum 2 éjszaka foglalása esetén az alábbiak szerint: A csomagár nem tartalmazza az 
Idegenforgalmi Adó összegét, mely 500.-Ft/fő/éj.
Érvényesség: 2017. április 30-ig
Parkolás: 1.500.-Ft/személygépkocsi/nap
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Érvényes: 2017.04.19 – 10.19.
A csomag tartalma:
• 2-3-4-5-6-7 éj 2 felnőtt + 1 vagy 2 gyermek részére Családi Lakosztályban vagy 2 db 2 ágyas, egymás 

melletti Classic szobában
• ellátás: svédasztalos reggeli
• ingyenes korai check-in már 13 órától
• ingyenes wifi internet használat
• ingyenes csomagmegőrzés
• választható félpanzió
• választható fürdőzési, kirándulási és kulturális program egy feledhetlen családi élményért!

Választható programok: 
• 1 db választható program (2 vagy 3 éj foglalása esetén): fürdőbelépő a Napfényfürdő Aquapolis Fürdőbe vagy 

az Anna Fürdőbe vagy a makói Hagymatikum Fürdőbe
• 2 db választható program (4 vagy 5 éj foglalása esetén): fürdőbelépő + kulturális program a Szegedi 

Bábszínház előadására vagy a Szent-Györgyi Albert Agóra Informatikai Történeti kiállítására vagy kisvonatos 
városnézésre

• 3 db választható program (6 vagy 7 éj foglalása esetén): fürdőbelépő + kulturális program + kirándulás a 
Szegedi Vadasparkba vagy az Ópusztaszeri Történeti Emlékparkba vagy az Ópusztaszeri Csillagösvényre

Ajándék családi belépővel a Móra Ferenc Múzeum kiállítására!
Töltsön el néhány pihentető napot Szegeden, a régi idők romantikus hangulatát idéző patinás belvárosi, Tisza 
Hotelben! Engedje, hogy szállodánkban kényelmes pihenést biztosítsunk, a kapcsolódó szolgáltatásokkal pedig 
igazi wellness élményben részesítsük Önt és egész családját! 

TISZA HOTEL*** SZEGED 
 KALANDRA FEL! CSALÁDI CSOMAGAJÁNLAT
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6720 Szeged, Széchenyi tér 3. 
Tel.: +36-62/478-287 | +36-30/201-5586 | info@tiszahotel.hu | www.tiszahotel.hu 

Elhelyezés: 

Családi Lakosztályban vagy 2 db 2 ágyas 

Classic szobában

Elő-, utószezon 

2017.04.19-06.30, 09.01-10.19 

Főszezon

2017.07.01-08.30*

Reggelivel Félpanzióval Reggelivel Félpanzióval

2 éjszakás családi akció 39.800.-Ft 56.900.-Ft 46.700.-Ft 63.800.-Ft

2 éjszakás családi akció 

(1 db választható programmal)
53.200.-Ft 70.900.-Ft 60.100.-Ft 77.300.-Ft

3 éjszakás családi akció 

(1 db választható programmal)
70.200.-Ft 95.900.-Ft 79.990.-Ft 105.700.-Ft   

4 éjszakás családi akció

(2 db választható programmal)
89.200.-Ft 124.900.-Ft 100.900.-Ft 134.900.-Ft

5 éjszakás családi akció 

(2 db választható programmal)
105.200.-Ft 148.900.-Ft 118.900.-Ft 161.500.-Ft

6 éjszakás családi akció 

(3 db választható programmal)
119.200.-Ft 169.900.-Ft 134.900.-Ft 185.200.-Ft

7 éjszakás családi akció 

(3 db választható programmal)
129.900.-Ft 189.900.-Ft 144.900.-Ft 204.300.-Ft

Kedvezményes családi csomagajánlat: 2 felnőtt + 2 gyermek (16 év alatti) részére

Elhelyezés: 

Családi Lakosztályban vagy 2 db 2 ágyas 

Classic szobában

Elő-, utószezon 

2017.04.19-06.30, 09.01-10.19 

Főszezon

2017.07.01-08.30*

Reggelivel Félpanzióval Reggelivel Félpanzióval

2 éjszakás családi akció 50.800.-Ft 71.000.-Ft 55.800.-Ft 76.900.-Ft

2 éjszakás családi akció 

(1 db választható programmal)
67.300.-Ft 88.500.-Ft 73.200.-Ft 94.400.-Ft

3 éjszakás családi akció 

(1 db választható programmal)
92.300.-Ft 123.900.-Ft 96.900.-Ft 128.600.-Ft

4 éjszakás családi akció

(2 db választható programmal)
111.900.-Ft 153.500.-Ft 121.900.-Ft 164.000.-Ft

5 éjszakás családi akció 

(2 db választható programmal)
127.500.-Ft 180.300.-Ft 139.900.-Ft 192.900.-Ft

6 éjszakás családi akció 

(3 db választható programmal)
148.400.-Ft 211.800.-Ft 162.500.-Ft 225.900.-Ft

7 éjszakás családi akció 

(3 db választható programmal)
159.600.-Ft 211.800.-Ft 162.500.-Ft 248.900.-Ft

Kedvezményes családi csomagajánlat: 2 felnőtt + 1 gyermek (16 év alatti) részére



Érvényes: 2017.05.29.-08.31.

A csomag vasárnaptól péntekig foglalható. A Szabadtéri Játékok előadásainak napjaira nem foglalható.

Két éjszakás tartózkodás:

A csomag tartalma:
• Két éjszakás tartózkodás két felnőtt és max. két 16 éven aluli gyermek részére kétágyas,pótágyazható 

szobában
• Bőséges svédasztalos büféreggeli
• Egy alkalmas belépő a Napfényfürdő Aquapolisba
• WIFI internet
• Saját wellness és fitness részlegünk korlátlan, térítésmentes használata (finn szauna, infra szauna, 

pezsgőfürdő, kardiogépek)
• Vízforraló, kávé- tea bekészítés a szobában
• ÁFA

A csomagárak nem tartalmazzák az Idegenforgalmi adót, melynek ára 500 Ft / felnőtt / éj.
A szobaár nem tartalmazza a parkolás díját, mely a szálloda előtti sorompóval elzárt területen
1500 Ft/ autó / éj , a garázs díja 3100 Ft/ autó / éj

NOVOTEL SZEGED****  
HÉTKÖZNAPI VAKÁCIÓ A DÉL-ALFÖLDÖN (2 ÉJ) 
6721 Szeged, Maros utca 1. 
Tel.: +36-62/562-200 | Fax: +36-62/562-221 | h2996@accor.com | www.novotel.com/2996
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1 felnőtt részére 34 000 Ft

2 felnőtt részére 38 000 Ft

2 felnőtt + 1 (16 éven aluli) gyermek részére 41 300 Ft

2 felnőtt + 2 (16 éven aluli) gyermek részére 44 600 Ft

NOVOTEL**** SZEGED 
 TAVASZI KIKAPCSOLÓDÁS A DÉL-ALFÖLDÖN (2 ÉJ)
6721 Szeged, Maros utca 1. 
Tel.: +36-62/562-200 | Fax: +36-62/562-221 | h2996@accor.com | www.novotel.com/2996

Érvényes: 2017.04.01-05.28
(Kivéve a kiemelt időszakokat valamint az Ünnep napokat, Állattenyésztés, Szeged Napja
Ünnepség sorozatot és a Kajak-Kenu bajnokságot.)

Két éjszakás tartózkodás:

A csomag tartalma:
• Két éjszakás tartózkodás két felnőtt és max. két 16 éven aluli gyermek részére kétágyas, pótágyazható 

szobában
• Bőséges svédasztalos büféreggeli
• Egy alkalmas belépő a Napfényfürdő Aquapolisba
• WIFI internet
• Saját wellness és fitness részlegünk korlátlan, térítésmentes használata (finn szauna, infra szauna, 

pezsgőfürdő, kardiogépek)
• Vízforraló, kávé- tea bekészítés a szobában
• ÁFA

A csomagárak nem tartalmazzák az Idegenforgalmi adót, melynek ára 500 Ft / felnőtt / éj.
A szobaár nem tartalmazza a parkolás díját, mely a szálloda előtti sorompóval elzárt területen
1500 Ft/ autó / éj, a garázs díja 3100 Ft/ autó / éj
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1 felnőtt részére 33 900 Ft

2 felnőtt részére 37 800 Ft

3 felnőtt részére 51 700 Ft

2 felnőtt + 1 (16 éven aluli) gyermek részére 41 100 Ft

2 felnőtt + 2 (16 éven aluli) gyermek részére 44 400 Ft



ART HOTEL**** 
 KIKAPCSOLÓDÁS A NAPFÉNY VÁROSÁBAN (MIN. 2 ÉJ)

Érvényes:
2017. jan. 13 – febr. 23., 2017. febr. 25 – ápr. 14., 2017. ápr. 18 – 19., 2017. ápr. 22 – 28., 2017. máj. 28 – jún. 2., 
2017. jún. 6 – 21., 2017. jún. 24 – 30., 2017. szept. 3 – dec. 29.

Szobatípusok 1 főre / 2 éj 2 főre / 2 éj

Standard szoba 2 ággyal, kádas, vagy zuhanyozós fürdőszobával 41.200 54.400

Standard erkélyes szoba 2 ággyal, kádas, vagy zuhanyozós 

fürdőszobával
47.200 60.400

Hosszabbítás st. 19.000

erk. 22.000

st. 24.000

erk. 27.000

Pótágy 27.200 / 2 éj (Éjhosszabbítás: 12.000.- Ft/fő/éj)

Gyermekkedvezmény szülőkkel egy szobában (0 - 2,99 év között) Grátisz

Gyermekkedvezmény szülőkkel egy szobában (3 - 5,99 év között) Pótágy ár - 80%

7.100 / 2 éj (Éjhosszabbítás: 3.000.- Ft/fő/éj)

Gyermekkedvezmény szülőkkel egy szobában (6 - 11,99 év között) Pótágy ár - 50%

14.300 / 2 éj (Éjhosszabbítás: 6.000.- Ft/fő/éj)

Parkolási díj szállóvendég részére 3300 Ft/éj 

6720 Szeged, Somogyi u. 16.
Tel.: +36-62/592-888 | reservation@arthotelszeged.hu | www.arthotelszeged.hu
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A csomag tartalma
• szállás az Art Hotel Szeged szobájában
• welcome bekészítés a szobákban (kávé, tea, 

ásványvíz) 
• svédasztalos reggeli
• wellness részleg használata (szauna, 

élményzuhany, dézsazuhany, fény – és aromakabin 
és egy a Dóm tér felé panorámával rendelkező 
jacuzzi)

• cardio gépek használata (futópad, ellipszis tréner, 
evezőpad, szobakerékpár)

• belépőjegy a szegedi Móra Ferenc Múzeum 
aktuális kiállításaira

• fürdőköpeny használat
• belépőjegy VAGY a 10 perc sétára található Anna 

Fürdőbe VAGY a Szegedi Vadasparkba
• ingyenes korlátlan szélessávú Internet csatlakozási 

lehetőség

NOVOTEL SZEGED****  
HÉTKÖZNAPI VAKÁCIÓ A DÉL-ALFÖLDÖN (3 ÉJ)

6721 Szeged, Maros utca 1. 
Tel.: +36-62/562-200 | Fax: +36-62/562-221 | h2996@accor.com | www.novotel.com/2996

Érvényes: 2017.05.29. - 08.31.

A csomag vasárnaptól péntekig foglalható.
A Szabadtéri Játékok előadásainak napjaira nem foglalható.

Három éjszakás tartózkodás:

A csomag tartalma:
• Három éjszakás tartózkodás két felnőtt és max. két 16 éven aluli gyermek részére kétágyas, pótágyazható 

szobában
• Bőséges svédasztalos büféreggeli
• Egy alkalmas belépő a Napfényfürdő Aquapolisba
• Egy alkalmas belépő a Szegedi Vadasparkba
• WIFI internet
• Saját wellness és fitness részlegünk korlátlan, térítésmentes használata (finn szauna, infra szauna, 

pezsgőfürdő, kardiogépek)
• Vízforraló, kávé- tea bekészítés a szobában
• ÁFA

A csomagárak nem tartalmazzák az Idegenforgalmi adót, melynek ára 500 Ft / felnőtt / éj.
A szobaár nem tartalmazza a parkolás díját, mely a szálloda előtti sorompóval elzárt területen
1500 Ft/ autó / éj, a garázs díja 3100 Ft/ autó / éj
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1 felnőtt részére 49 100 Ft 

2 felnőtt részére 56 600 Ft

2 felnőtt + 1 (16 éven aluli) gyermek részére 61 000 Ft

2 felnőtt + 2 (16 éven aluli) gyermek részére 65 400 Ft



ART HOTEL****  
KIKAPCSOLÓDÁS A NAPFÉNY VÁROSÁBAN (MIN: 2 ÉJ)
6720 Szeged, Somogyi u. 16.
Tel.: +36-62/592-888 | reservation@arthotelszeged.hu | www.arthotelszeged.hu
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Érvényes:
2017. febr. 23 – 25., 2017. ápr. 19 – 22., 2017. ápr. 28 – máj. 4., 2017. máj. 13 – 15., 2017. jún. 21 – 24., 2017. 
jún. 30 – júl. 2., 2017. júl. 17 – 28., 2017. aug. 31 – szept. 3.

A csomag tartalma
• szállás az Art Hotel Szeged szobájában
• welcome bekészítés a szobákban (kávé, tea, 

ásványvíz) 
• svédasztalos reggeli
• wellness részleg használata (szauna, 

élményzuhany, dézsazuhany, fény – és 
aromakabin és egy a Dóm tér felé panorámával 
rendelkező jacuzzi)

• cardio gépek használata (futópad, ellipszis tréner, 
evezőpad, szobakerékpár)

• belépőjegy a szegedi Móra Ferenc Múzeum 
aktuális kiállításaira

• fürdőköpeny használat
• belépőjegy VAGY a 10 perc sétára található Anna 

Fürdőbe VAGY a Szegedi Vadasparkba
• ingyenes korlátlan szélessávú Internet csatlakozási 

lehetőség
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Érvényes:
2017. ápr. 14 – 18., 2017. máj. 7 – 11., 2017. jún. 2 – 6., 2017. júl. 2 – 7., 2017. júl. 9 – 14., 2017. aug. 1 – 11., 
2017. aug. 14 – 18., 2017. aug. 21 – 23.

ART HOTEL****  
KIKAPCSOLÓDÁS A NAPFÉNY VÁROSÁBAN (MIN: 2 ÉJ)
6720 Szeged, Somogyi u. 16.
Tel.: +36-62/592-888 | reservation@arthotelszeged.hu | www.arthotelszeged.hu

A csomag tartalma:
• szállás az Art Hotel Szeged szobájában
• welcome bekészítés a szobákban (kávé, tea, 

ásványvíz) 
• svédasztalos reggeli
• wellness részleg használata (szauna, 

élményzuhany, dézsazuhany, fény – és 
aromakabin és egy a Dóm tér felé panorámával 
rendelkező jacuzzi)

• cardio gépek használata (futópad, ellipszis tréner, 
evezőpad, szobakerékpár)

• belépőjegy a szegedi Móra Ferenc Múzeum 
aktuális kiállításaira

• fürdőköpeny használat
• belépőjegy VAGY a 10 perc sétára található Anna 

Fürdőbe VAGY a Szegedi Vadasparkba
• ingyenes korlátlan szélessávú Internet csatlakozási 

lehetőség

Szobatípusok 1 főre / 2 éj 2 főre / 2 éj

Standard szoba 2 ággyal, kádas, vagy zuhanyozós fürdőszobával 53.200 66.400

Standard erkélyes szoba 2 ággyal, kádas, vagy zuhanyozós 

fürdőszobával
59.200 72.400

Hosszabbítás st. 25.000

erk. 28.000

st. 30.000

erk. 33.000

Pótágy 31.200 / 2 éj (Éjhosszabbítás: 14.000.- Ft/fő/éj)

Gyermekkedvezmény szülőkkel egy szobában (0 - 2,99 év között) Grátisz

Gyermekkedvezmény szülőkkel egy szobában (3 - 5,99 év között) Pótágy ár - 80%

7.900 / 2 éj (Éjhosszabbítás: 3.400.- Ft/fő/éj)

Gyermekkedvezmény szülőkkel egy szobában (6 - 11,99 év között) Pótágy ár - 50%

16.300 / 2 éj (Éjhosszabbítás: 7.000.- Ft/fő/éj)

Parkolási díj szállóvendég részére 3300 Ft/éj

Szobatípusok 1 főre / 2 éj 2 főre / 2 éj

Standard szoba 2 ággyal, kádas, vagy zuhanyozós fürdőszobával 47.200 60.400

Standard erkélyes szoba 2 ággyal, kádas, vagy zuhanyozós 

fürdőszobával
53.200 66.400

Hosszabbítás st. 22.000

erk. 25.000

st. 27.000

erk. 30.000

Pótágy 31.200 / 2 éj (Éjhosszabbítás: 14.000.- Ft/fő/éj)

Gyermekkedvezmény szülőkkel egy szobában (0 - 2,99 év között) Grátisz

Gyermekkedvezmény szülőkkel egy szobában (3 - 5,99 év között) Pótágy ár - 80%

7.900 / 2 éj (Éjhosszabbítás: 3.400.- Ft/fő/éj)

Gyermekkedvezmény szülőkkel egy szobában (6 - 11,99 év között) Pótágy ár - 50%

16.300 / 2 éj (Éjhosszabbítás: 7.000.- Ft/fő/éj)

Parkolási díj szállóvendég részére 3300 Ft/éj 
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NAGYCSALÁDOSOK, NAGY ÉLMÉNYEK  
KIS ÁRAKON A VÉN DIÓFA VENDÉGHÁZBAN
6725 Szeged, Petőfi Sándor sgt. 47.
Tel.: +36-20/624-0662 | vendiofavendeghaz@gmail.com | www.vendiofavendeghaz.hu

2017. október 15.-visszavonásig
A csomag a kiemelt időszakokban nem használható fel. (Kérjük erről tájékozódjanak honlapunkon. )

Nagycsalád révén nem talál pénztárcabarát megoldást?
Okozzon gyermekinek felejthetetlen élményt elérhető áron.
Családi szobáink, kiválóan alkalmasak, hogy az együtt eltöltött idő kellemes emlék maradjon az egész család 
részére. 

A csomag tartalma: 

• Személyenként 1 db egész napos szegedi élményfürdő belépő az Aquapolis csúszdavilágába 
• ingyenes parkolási lehetőség
• ingyenes internet-hozzáférés a szálloda egész területén
• ingyenes és korlátlan kávé és tea fogyasztás
• ÁFA

Csomag ára:
Standard négyágyas szobában: 
Szobaár: 48.800 Ft/4 fő/2 éj

A csomag 16.000 Ft/szoba felár ellenében hosszabbítható.

SZEGED MADÁRTÁVLATBÓL

www.szegedidom.com

NÉZZÉK MEG GYÖNYÖRŰ VÁROSUNKAT A DÓM VAGY A SZENT ISTVÁN TÉRI VÍZTORONY TORNYÁBÓL!

A Dóm teljes tornya 91 m magas, a kilátószint 46 m magas, 287 lépcső megtételével, a kilátóteraszról tekinthetik 
meg városunkat. Ebből a magasságból csodálhatják meg Szeged panorámáját.
A torony nyitva tartása: Keddtől - vasárnapig: 9-17 óráig. A Szegedi Dóm Látogatóközpontja szeretettel vár 
minden kedves érdeklődőt a különleges hangulatú, éjszakai toronynyitásaira is. Amelyekről a honlapon 
tájékozódhat. Jegyek a Dóm Látogatóközpontjában vásárolhatóak meg.

Dóm Látogatóközpont jegyárai :

Felnőtt Nyugdíjas, diák Családi (2 felnőtt+max. 2, 18 év alatti gyermek)

Kombinált (torony+kiállítás) 1000 600 2600

Kiállítás 500 300 1300

Torony 600 400 1600

SZENT ISTVÁN TÉRI VÍZTORONY
A Szent István téri Víztorony a legelső vasbeton víztornyok egyike. 1904-ben épült. A torony magassága a 
terepszinttől a legfelső kilátószintig 46 m. Efölé nyúlik még mintegy kilenc méterrel a vasbeton szerkezetű 
zászlótartó rúd. A víztoronyban a csodálatos mérnöki alkotás szépségein túl a szikvíz készítésével, a fizika 
történetével kapcsolatos kiállítások, festmények, rajzok, fotók, fotográfiák tekinthetők meg, a kilátószinten 
pedig Szeged panorámájában gyönyörködhetünk. Nyílt Napok alkalmával péntekenként továbbra is ingyenesen 
látogatható a torony, szombati és vasárnapi napokon egységes 220 Ft-os jegyáron. Egyéb rendezvények 
alkalmával 220 Ft-os jegyáron. Nyílt Napokról és egyéb rendezvényekről tájékozódjon a Szegedi Vízmű 
honlapján. Jegyárusítás a helyszínen és a Tourinform Irodában.

 
A Víztorony nyitva tartása:
Április 1 –Október 31-ig minden hónap első szombatján 
10.00 és 16.00 óra között.
www.szegedivizmu.hu

Jegyárak:
Felnőtt: 610 Ft

Diák és nyugdíjas 400 Ft

Diák csoport kísérői számára 400 Ft
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INTERAKTÍV  
TERMÉSZETISMERETI TUDÁSTÁR

6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. II. em.
Tel.: +36-62/544-753 | tudaskapu2011@gmail.com | www.tudaskapu.hu

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karának épületében található Interaktív Természet-
ismereti Tudástár különleges tárlattal várja a kicsiket és a nagyokat, ahol megismerkedhetsz több mint 52 
ezer, neves tudósok által összegyűjtött vagy készített, természettudományokkal kapcsolatos kiállítási tárggyal 
(preparátumokkal, ásványokkal, makettekkel, tablókkal, kiadványokkal). Gyűjteményünk felfedezéséhez – a 
megszokott múzeumi szokásoktól eltérően – nálunk a szemeden kívül a többi érzékszervedre is szükséged 
lesz! „Próbáld ki laboratóriumunkban” pedig másfél órára te is tudóssá válhatsz, és belekóstolhatsz a kémiai 
kísérletezés titkaiba.

A családokat 2500 Ft-os kedvezményes belépővel várjuk.
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MÓRA FERENC MÚZEUM
6720 Szeged, Roosevelt tér 1-3.
+36-62/549-040 | info@mfm.u-szeged.hu | www.moramuzeum.hu

2017. ÉVI KIÁLLÍTÁSOK:

Ezek mellett családi programnak remek lehetőséget nyújtanak állandó kiállításaink:

„Csak egy Földünk van” – Természettudományi kiállítás, egész évben
A „Csak egy földünk van” című természettudományi kiállítás a Föld történetét a kezdetektől egészen napjainkig 
ismerteti: izgalmas installációk, többmillió éves fosszíliák, eredeti ősbölény koponya és mamutfog, valamint 
3D-s barlangimedve-animáció segítségével utazhatnak a látogatók több millió évet.

 „Szöged hírös város” – Néprajzi kiállítás, egész évben
A kiállítás Szeged környékének néprajzi életét interaktív, audiovizuális eszközök, különböző monitorokon 
elhelyezett képanyagok, hanganyagok segítségével teszi érdekessé. A legkisebbeket különböző kirakók, 
megfogható műtárgymásolatok, és egy felpróbálható szűr is várja a múzeumban.

 „Minden, ami arany” – Kincsek a múzeum trezorjából, egész évben
A látványtárban a múzeum régészeti, numizmatikai aranykincseit mutatjuk be, emellett különleges aranyból 
készült használati tárgyakat is láthatnak az érdeklődők. A nagyszéksósi aranykincs káprázatos darabjai mellett 
Kossuth Lajost ábrázoló arany nyakkendőtűt és Tömörkény István aranytollát is kiállítjuk.

Móra Ferenc Emlékszoba, egész évben
A Móra Ferenc emlékszoba az egykori igazgatót nem csak mint a hazai irodalom egyik legkiemelkedőbb alakját, 
hanem mint régészt, kutatót és magánembert is bemutatja. Személyes tárgyai, bútorai mellett kéziratokat és 
különleges fotókat is láthatnak az érdeklődők a kiállítóteremben.
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Páratlanok - A szegedi papucs
2017. március 24-től
A kiállításon bemutatjuk a híres szegedi papucs 
történetét, múltját és érdekességeit.

PlakArt - Plakátkiállítás
2017. április 7-től
A látogatók érdekes, izgalmas plakátok segítségével 
utazhatnak vissza a múltba sok-sok évtizedet.



SZEGEDI VADASPARK
6725 Szeged, Cserepes sor 47. (Bejárat Kálvária sgt. ill. Szél utca felől)
Tel.: +36-62/542-530, +36-62/542-531 | info@zoo.szeged.hu | www.zooszeged.hu

Csodálatos erdei környezetben, de a város központjától mindössze 2,5 kilométerre található Szegedi Vadaspark 
hazánk legnagyobb területű állatkertje. Itt az olyan nagy állatkerti kedvencek, mint a zsiráf, a fehér oroszlán és a 
szurikáta mellett igazi különlegességgel is találkozhatnak a látogatók, számos apró karmosmajmoktól kezdve a 
madagaszkári csúcsragadozóján, a fosszán keresztül az olyan ritka nagymacskákig, mint a ködfoltos párduc. Az 
állatok puszta látványán túl izgalmas állatbemutatók várják – meghatározott időpontokban és helyszíneken – a 
látogatókat március közepétől október végéig, hétfő kivételével minden nap. Közöttük is talán a borjúfókák show-
ja a legkedveltebb, amelyre naponta két alkalommal kerül sor. Számos hétvégi rendezvény, ezen kívül nyáron 
három alkalommal éjszakai program szolgál még sok-sok meglepetéssel a Szegedi Vadaspark, mindenkinek, 
aki tartalmas kikapcsolódásra vágyik a természet ezen szigetén.
A z aktuális jegyárainkról és programkínálatunkról a Vadaspark honlapján (www.zooszeged.hu) tájékozódhat.
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felnőtt: 850.- Ft

tanuló/nyugdíjas: 550.- Ft

óvodás: 400.- Ft

3 éves kor alatt ingyenes

FÜVÉSZKERT
6726 Szeged, Lövölde u. 42.
Tel.: +36-62/544-108 | fuveszkert@bio.u-szeged.hu | www.fuveszkert.u-szeged.hu

A múzeum a régi eszközök mellett fotókkal és dokumentumokkal illusztrált tablókon mutatja be és korhű öltö-
zetű, életnagyságú fabábukkal teszi színesebbé, érdekesebbé a Pick szalámi és a szegedi paprika történetét az 
érdeklődők számára.

Látogatóink szalámikóstolót, szegedi paprika termékmintát, téliszalámi-vásárlási kedvezményt és ajándék ké-
peslapot kapnak. Színező, hajtogató ajándék a gyerekeknek.
Külön figyelmükbe ajánljuk a bejáratnál elhelyezett fotótáblánkat, amelyet szabadon használhatnak.

Belépő 980.- Ft. A diákok és a nyugdíjasok a teljes árú belépőjegyből 25% kedvezményt kapnak.
18 éven aluli látogatóval érkező családok számára 10% engedményt biztosítunk (akár egy szülővel vagy  
nagyszülővel érkező egyetlen gyermek, unoka esetén is).
A családdal érkező 6 éven aluli gyermekek számára a belépés ingyenes.

PICK ÉS SZEGEDI PAPRIKA MÚZEUM
6720 Szeged, Felső Tisza-part 10.
Tel.: +36-20/980-8000 | www.pickmuzeum.hu
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NAPFÉNYFÜRDŐ AQUAPOLIS SZEGED
6726 Szeged, Torontál tér 1.
Tel.: +36-62/566-488 | info@napfenyfurdoaquapolis.com | www.napfenyfurdoaquapolis.com

Kényeztetés. Kaland. Kikapcsolódás.

A Napfényfürdő Aquapolis Szeged fürdőkomplexumban minden korosztály megtalálja a számára megfele-
lő kikapcsolódás formát. A fürdőzés szerelmeseit 13 csúszda, köztük Európa leghosszabb éves üzemelésű 
vízicsúszdája, külső- és belső élménymedencék, csendes wellness és szauna világ várja. A babák és mamák 
kényelmét a korszerűen felszerelt baba-mama világ, a nagyobbacska gyermekek önfeledt szórakozását pedig a 
négyszintes labirintusos játszóház biztosítja. 

Árak érvényesek 2017. június 1-ig:

A felnőtt napi alapjegy ára: 4 900.- Ft

Az ifjúsági napi alapjegy ára: 4 200.- Ft

A gyermek napi alapjegy ára: 2 500.- Ft
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Fűszerpaprika feldolgozó üzemünkben, múzeumunkban bemutatjuk a fűszerpaprika származását, fajtáit és 
értékeit, a hagyományos és modern termesztés és feldolgozás eszközeit a magvetéstől az őrlemény előállításáig, 
filmen, képekben és eszközökön. 
A múzeum előzetes bejelentkezéssel (+36-30-371-8044, +36-62-272-788,   paprikamolnar@roszkenet.hu), 
csoportosan és egyénileg is látogatható, idegenvezetést magyar és angol nyelven biztosítunk. 

Teljes áru múzeumi belépő: 900.- Ft (+ 1db szegedi paprika)

Nyugdíjas-, pedagógus- és diákjegy: 450.- Ft

Csoportos kedvezmény (10 főtől): 360.- Ft/fő

Múzeumpedagógiai foglalkozásaink ára 350 – 500.- Ft/fő, a program jellegétől függően.

RÖSZKEI PAPRIKA MÚZEUM
6758 Röszke, II. körzet; 50/B
Tel.: +36-62/272-788 | +36-30/371-8044 – Molnár Anita 
paprikamuzeum@gmail.com | www.paprikamolnar.hu | www.facebook.com/paprikamuzeum
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SZENT-GYÖRGYI ALBERT AGÓRA
6725 Szeged, Kálvária sgt. 23.
Tel.: +36-62/563-481 | www.agoraszeged.hu

Játéksziget-Játékváros:

Játéksziget, Játékváros működtetése a 0-10 éves korosztály számára, akik ismert szegedi helyszínek kicsinyített 
másában igazi városlakóként térhetnek be a cukrászdába, a gyárba, és a bankba is.

Belépődíj:

Gyermek: 600.- Ft/óra/gyermek

10 alkalmas bérlet: 4200.- Ft

Csoportos belépő (10 fő felett): 300.- Ft/óra/gyermek

Informatika Történeti Kiállítás és Látványlabor (interaktív tárlatvezetések)

A maximum másfél órás bemutató során megtekinthető az Európában is egyedülálló informatika történeti 
gyűjtemény, többek között Magyarország első műállata, a szegedi Katicabogár, Magyarország első számítógépe, 
az M3, és sok más különleges ritkaság.
Információk és időpont foglalás:
Szekeres Sándor 
+36-70/336-7064 | szsandor@agoraszeged.hu

INFORMATIKA TÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS ÉS LÁTVÁNYLABOR JEGYÁRAK:

ITK Labor Közös

Felnőtt belépőjegy 700 Ft/fő Felnőtt belépőjegy 800 Ft/fő 1.200 Ft/fő

Diák, nyugdíjas belépőjegy 500 Ft/fő Diák, nyugdíjas belépőjegy 650 Ft/fő 1.000 Ft/fő

Családi jegy /2-3 fő esetén/ 2.500 Ft/család Családi jegy /rövid program/ 1.500 Ft/család -

Tárlatvezetés, 1,5 óra 2.500 Ft/csoport Családi jegy /hosszú 

program/

2.500 Ft/fő 3.500 Ft/

család
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Családi belépőjegyárak:

Belépőjegyek kombinált szolgáltatás wellness szolgáltatás termálfürdő szolgáltatás

családi felnőtt jegy 1300,- Ft 1000,- Ft 900,- Ft

családi gyermekjegy 1000,- Ft 800,- Ft 600,- Ft

Az Anna fürdő Termál részlegén szauna, családi pezsgőmedence, úszómedence és gyógymedence áll a 
vendégek rendelkezésére. 
A Wellness-részlegen aromakabin, infrakabin, gőzkabin, finn szauna, bioszauna, élménymedencék, két merülő 
medence, kis pezsgőmedence, szolárium vehető igénybe.
A kombinált jegyekkel a wellness- és a termálfürdő részleg szolgáltatásai teljes körűen használhatók.
Családi jegyet 3 főtől (1 felnőtt+2 gyerek, 2 felnőtt+1 gyerek) lehet váltani.

ANNA FÜRDŐ
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 24.
Tel.: +36-62/553-330 | info@szegedsport.hu | www.szegedsport.hu
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TISZA-PARTI ÉLMÉNY ÉS KALANDPARK  
SZEGED
Szeged „Lapos” (mini, junior, felnőtt)
Tel.: +36-20/946-0641 | www.tiszapartielmenyeskalandparkszeged.hu

Jegytípus Ár Tartalmazza

Belépőjegy ingyenes Óriás sakk, játszóvár, slackline

Mini belépő (7 éves korig) 1500.- Ft Mini drótkötélpálya

Junior belépő (140 cm alatt) 1500.- Ft Mini és junior drótkötélpálya, 

max. 3 óra mászást a drótkötélpályán

Felnőtt belépő (140 cm felett) 2500.- Ft Valamennyi felnőtt drótkötélpálya, 

max. 5 óra mászást a drótkötélpályán

Kombinált napijegy gyerek 3500.- Ft Kötélpark korlátlan használata

Kombinált napijegy felnőtt 3500.- Ft Kötélpark korlátlan használata
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Családi jegy: 

2 felnőtt + 2 gyerek 2990.- Ft

SZEGEDI KISVONAT

+36-70/977-1292 | www.szegedikisvonat.hu

HAJÓKIRÁNDULÁS

www.hajokirandulas.hu

Jegy és bérletárak: 
Belépődíj: 900.- Ft. 

KÖVÉR BÉLA BÁBSZÍNHÁZ
6720 Szeged, Tisza Lajos körút 50.
Tel./Fax:+36-62/420-912 | kover@tiszanet.hu | www.koverbela.hu
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SZEGEDI HADIPARK
6728 Szeged, Gomba u. 1/B.
Tel.: +36-70/610-7983 | www.szegedihadipark.hu

Gyermek 16 éves korig 600.- Ft

16 éves kortól felnőtt jegy 1000.- Ft

10 főtől csoportos kedvezmény: 20%

ALSÓVÁROSI NAPSUGARAS TÁJHÁZ
6725 Szeged, Nyíl u. 43.
Tel.: +36-30/501-2822 | www.napsugarashaz.hu

Belépő: 300.- Ft/fő

Gyermek, diák és nyugdíjas jegy: 200.- Ft/fő



KALANDOZOO KALANDPARK
6725 Szeged, Kálvária sgt. 
info@kalandozoo.com | www.kalandozoo.com

Jegytípus Ár Szegedi Vadasparkból érkezőknek  
kiegészítő belépő*

Felnőtt belépő 3 500 Ft 2 200 Ft

Felnőtt csoportos belépő (15-fő-től) 3 000 Ft 1 800 Ft

Gyermek, diák, nyugdíjas belépő 2 500 Ft 1 500 Ft

Gyermek, diák, nyugdíjas csoportos belépő 2 000 Ft 1 200 Ft

Családi belépő (2 felnőtt + 1 gyermek) 8 000 Ft 4 900 Ft

Családi kiegészítő belépő 1 500 Ft 1 000 Ft

Kísérő belépő** 500 Ft

*Csak az adott nappal megegyező dátumú Szegedi Vadasparkban megvásárolt jegy felmutatásával érvényes!
**Csak a KalandoZoo Kalandparkban tartozkodásra jogosít!

A KalandoZoo Kalandparkban megvásárolt jegyekkel - az adott napon - a Szegedi Vadaspark INGYENESEN 
látogatható! A színpad használatára illetve csoportos kedvezményre kérje árajánlatunkat!
Díjmentesen használható játékelemek: kilátó, játszótér, állatsimogató, íjászat

Fizetős játékelemek:

Játékelem Ár Tartalom                             

Flying bike 500 Ft 5 perc

3D karika 500 Ft 5 perc

Rodeó bika 500 Ft 5 perc

Mászófa  500 Ft 1 mászás

Canopy (csúszópálya a tó felett) 1 000 Ft 1 oda-vissza csúszás

Mászófal 1 000 Ft 15 perc mászás

Bungee trambulin 500 Ft 5 perc
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TURISZTIKAI INFORMÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS SZEGEDRŐL ÉS 
MAGYARORSZÁGRÓL 

 (programok, szálláshelyek, műemlékek, múzeumok, természeti értékek)

INGYENES TURISZTIKAI KIADVÁNYOK MAGYARORSZÁGRÓL 
(magyar és idegen nyelven)

SZEGED DVD, ÚTIKÖNYVEK ÁRUSÍTÁSA

MAGYAR TURIZMUS KÁRTYA

KÉPESLAPOK, TÉRKÉPEK SZEGEDRŐL

KONCERT- ÉS SZÍNHÁZJEGYEK ÉRTÉKESÍTÉSE

KERÉKPÁRKÖLCSÖNZÉS

SZEGEDI PROGRAMOK SZERVEZÉSE

IDEGENVEZETÉS SZEGEDEN

TOURINFORM SZEGED
6720 Szeged, Dugonics tér 2.

Tel.: +36-62/488-699 
Tel.: +36-62/488-690 

e-mail: szeged@tourinform.hu
www.szegedtourism.hu



A kiadványban szereplő adatok hitelességéért  
a kiadó nem vállal felelősséget.

FRISS HÍREK SZEGEDRŐL

WWW.SZEGED.HU
KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK SZEGEDRŐL

WWW.SZEGEDVAROS.HU
SZEGED TURISZTIK AI HONLAPJA

WWW.SZEGEDTOURISM.HU


