HÉTVÉGI CSOMAGAJÁNLATOK VESZPRÉMBEN
Romantikus tavaszi hosszú hétvége – Hódítsa meg szíve választottját a
királynék városában!
(4 nap/3 éjszaka Veszprémben)
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 javasolt tartalma:
• 3 éjszaka szállás az Ön által választott szálláshelyen: 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
• 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 (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 kerékpárkölcsönző és
csomagmegőrző 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 kártyát, melynek segítségével számos
kedvezményhez juthat utazása során. Információ: 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) 88/404-548
Web: http://www.veszpreminfo.hu/
e-mail: info@veszpreminfo.hu

Nyár, pezsgés, Veszprém!
(3 nap/ 2 éjszaka)
A királynék városa fesztiválokkal ünnepli a művészeteket, a vidámságot és szerelmet hozó nyarat!
A VeszprémFest szervezői két dologban nem tudnak,
és nem is akarnak eltérni a megszokottól: a műsor
világszínvonalú, a fellépők pedig világsztárok, minden
év júliusában, immár 13 éves.
A fesztivál már ismert kísérőrendezvénye az ingyenes
Rozé, Rizling és Jazz Napok, ahol a Balaton környéke
kiváló borászatainak kínálata, kézműves ételek és jazz
koncertek várják a gasztrokulturális élményekre
vágyókat.
Haverok, buli és rock and roll… Utcazene Fesztivál a nyár kellős közepén, amikor különböző stílusú
utcai formációk lepik el a belváros tereit.
Augusztusban világklasszisok vendégszereplésével várja a komolyzene rajongóit az Auer
Hegedűfesztivál Veszprémben.
További tippek:
Veszprémi Állatkert, Tűztorony, Hősök Kapuja, Laczkó Dezső Múzeum, Csikász Galéria, Modern
Képtár - Vass László Gyűjtemény, Benedek-hegy, Kolostorok és kertek sétaútvonal
és még sorolhatnánk...
A csomag javasolt tartalma:
• 2 éjszaka szállás az Ön által választott szálláshelyen: panzió, három- vagy négycsillagos
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szálloda
Étkezés:
A reggelit a szállásdíj tartalmazza.
Ezen kívül napi egy főétkezéshez javasolt éttermek:
vacsora az Oliva Étterem grillteraszán
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 (Szentháromság-jegy)
Belépő a Szaléziánum Érsekségi Turisztikai Központba
Belépő a Dubniczay-Palota – László Károly Gyűjteménybe
Belépőjegy az adott fesztivál egy aktuális előadására
Ajándék VeszKrémes a Mackó Cukrászdában (helyi süteménykülönlegesség)
Veszprém térkép és hasznos kiadványok
Időtartam: 3 nap/2 éj, mely hosszabbítható (de nem rövidíthető)

Tipp: A Tourinform Veszprémben kerékpárkölcsönző és
csomagmegőrző 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 kártyát, melynek segítségével számos
kedvezményhez juthat utazása során. Információ: 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) 88/404-548
Web: http://www.veszpreminfo.hu/
e-mail: info@veszpreminfo.hu

Aktív kalandozás örökmozgó
királynék városában!

családoknak

(4 nap/3 éjszaka Veszprémben)
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A szabadban, vagy fedett helyen, a játszani,
mozogni, szórakozni vágyó gyerekeket, családokat
számos lehetőség várja Veszprémben ősszel is. Az
őszi időjárás kiváló alkalmat teremt arra, hogy
ellátogassunk a Veszprémi Állatkertbe, amely 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 vagy háromcsillagos 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 Gyarmati Étteremben
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 és a kilátók felkeresése (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, Dinopark az Állatkertben

Tipp: A Tourinform Veszprémben csomagmegőrző is
rendelkezésre áll! A csomagot foglalók számára a szolgáltatás
árából 5 % kedvezményt nyújtunk!
A kerékpárokhoz gyermekfelszerelést és kiegészítők is
bérelhetők!
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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

Bővebb információ szálláshelyekről, éttermekről, programlehetőségekről, látnivalókról, nyitva
tartási időkről és a belépőjegy árakról:
Tourinform Veszprém
8200 Veszprém, Óváros tér 2.
T/F: (+36) 88/404-548
Web: http://www.veszpreminfo.hu/
e-mail: info@veszpreminfo.hu

Illatok, ízek, élmények – téli kikapcsolódás Veszprémben
(4 nap/3 éjszaka)
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.
Az időjárás sokszor megtréfálhat bennünket, de
mindez nem okoz gondot, hiszen a város
rendezvénynaptára igazi kuriózumokat kínál a téli
hónapokban is: humor, dráma, könnyű- és
komolyzene
egyaránt
megtölti
a
város
koncerttermeit, színházi épületeit és a Veszprém Arénát.
November végétől mézeskalács illatú vásári forgatag és kulturális programok várják Advent minden
napján a Karácsonyra készülődődőket.
Engedjen Ön is a kísértésnek… Fedezze fel Veszprém értékeit, megújult épületeit, tereit,
szeretettel várjuk!
A csomag javasolt tartalma:
• 3 éjszaka négycsillagos wellness szállodában
• Étkezés:
A reggelit a szállásdíj tartalmazza.
Ezen kívül napi egy főétkezéshez javasolt éttermek:
vacsora a Betekints Étteremben
ebéd vagy vacsora a Hotel Historia Malomkertben
ebéd vagy vacsora a Chianti Étteremben
• Idegenvezetés (maximum 2 órás, magyar nyelvű, előre egyeztetett időpontban)
• Komplex belépő a Laczkó Dezső Múzeumba és kiállítóhelyeire (Hősök Kapuja, Tűztorony,
Bakonyi Ház)
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Belépő a Szaléziánum Érsekségi Turisztikai Központba
Belépő a Dubniczay-Palota – László Károly Gyűjteménybe
Színházjegy a Veszprémi Petőfi Színház, a Hangvilla vagy a Veszprém Aréna egy aktuális
előadására
Ajándék VeszKrémes a Mackó Cukrászdában (helyi süteménykülönlegesség)
Veszprém térkép és hasznos kiadványok
Időtartam: 4 nap/3 éj, mely hosszabbítható (de nem rövidíthető)

További ajánlott látnivalók Veszprémben: Veszprémi Állatkert, Csikász Galéria, Modern Képtár - Vass
László Gyűjtemény, Benedek-hegy, Kolostorok és kertek sétaútvonal

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

Bővebb információ szálláshelyekről, éttermekről, programlehetőségekről, látnivalókról, nyitva
tartási időkről és a belépőjegy árakról:
Tourinform Veszprém
8200 Veszprém, Óváros tér 2.
T/F: (+36) 88/404-548
Web: http://www.veszpreminfo.hu/
e-mail: info@veszpreminfo.hu

~6~

