
Barangolás 2021 
 

 
Fedezze fel Somogyország kincseit, és élvezze vendégszeretetét! Megyénk maga az 

élmények tárháza. A természeti látnivalók mellett a hangulatos falvakat, ékszerdoboz 
városokat, termálfürdőket mind megtalálhatja egy helyen. 
Ezért ajánljuk figyelmébe ezt a kedvezményes programot. 

Nagyatád, ez a kellemes hangulatú parkos-ligetes kisváros ideális feltételeket nyújt a 
pihenésre vágyóknak. 

A minden korosztály számára megfelelő kényelmet, kikapcsolódást biztosító Hotel 
Solar*** barátságos személyzete családias hangulattal, és vendégszeretettel várja régi 

és új látogatóit. 
 

2 éjszaka szállás svédasztalos félpanziós ellátással, valamint az alábbi 
programmal: 

24.700 Ft/fő +IFA  
+ a kiválasztott program útiköltsége : 2400 Ft/fő  
(igény esetén a szálloda által szervezett busszal) 

Szakszervezeti tagok részére : 22.600 Ft/fő + IFA 
 
1.nap: 
-Szobák elfoglalása 
-Városnézés idegenvezetővel 
2. nap:  
- az alábbi kirándulási lehetőségek egyike 
 

A) : Kisbajom (Nagyatádtól kb. 20 km) 
Kisbajom a somogyi erdőség közepén található, picike zsákfalucska. Az országos 
műemlékvédelem alatt álló református templom és a Skanzen megtekintése után a 
programban kovácsbemutató, lovaskocsikázás, kosárfonás, sajtbemutató és 
falusi piknik is szerepel. 
 
B) : Mesztegnyő (Nagyatádtól kb. 30 km) 
Kisvasutazás, majd egy rövid séta a Boronka Tájvédelmi Körzet területén, ahol egy 
kilátóból a vízimadarak élővilágában lehet gyönyörködni. A program egy kóstolással 
egybekötött rétes nyújtás-bemutatóval folytatódik, végül a Római Katolikus 
templom és a helytörténeti kiállítást megtekintésével zárul. 

 
C) : Drávaszentes - Szulok ( Nagyatádtól kb. 60 km)  
Drávaszentesen a Dráva Kapu Bemutatóközpont a Duna – Dráva Nemzeti Park 
természeti és  kultúrtörténeti értékeivel ismerteti meg a látogatókat. 
Szulokban, a csodálatos erdőségekkel  körülvett apró falucskában, a Faluháznál a 
sváb kultúra szépségeit (hagyományok, ének, tánc ) mutatják be, majd egy  
jellegzetes sváb  ételspecialitással kínálják a vendégeket. ( a jó hangulat garantált ) 



 
1 éjszaka hosszabbítási lehetőség svédasztalos félpanzióval és egy kirándulással a 

3. napra: 
 

Segesd (Nagyatádtól kb. 15 km) 
Látogatás a Helytörténeti Múzeumban, ahol a történelmi emlékekben gazdag 
településen ásatások során feltárt leletek, valamint egy kovács- és fazekasműhely 
rekonstrukciója látható. 
Majd a XVIII. század közepén épült, barokk stílusú római katolikus templom 
megtekintése. 

 
 

11.300 Ft/fő + IFA +  a program útiköltsége : 1600 Ft/fő  
(igény esetén a szálloda által szervezett busszal) 

 
 

A programokhoz idegenvezetőt biztosítunk. 
A részvételi díj minimum 25 fő esetén érvényes. 

 
 
Csoportkedvezmény: 

- Minden 16. fő számára a szállás és az ellátás térítésmentes 
- 1 alkalommal zenés-táncos est 
 

 
IFA: 400 Ft/fő/éj, Egyágyas felár: 2.000 Ft/éj, Prémiumszoba felár: 1.000 Ft/fő/éj, 

Klíma felár: 1.000Ft/szoba/éj 
Prémiumszobáink felújított zuhanyzósok, valamint mindennapi kávépor és teafilter, továbbá 

fürdőköpeny és strandtörölköző bekészítést tartalmaznak 
 
 

Hotel Solar *** Nagyatád  
 
 
 
7500 Nagyatád, Széchenyi tér 28.  
82/504-135; 30/500 31 35 
infosolar@t-online-hu 

 
 
 
 
 


