
Turizmus Világnapja Szeptember 27. 
Dél-Alföld 

 
Mórahalom 
Szauna szeánsz az Erzsébet Gyógyfürdőben, minden vendég cukorkát kap ajándékba. 
 
Szeánszok: Szeptember 27. (Csütörtök): 

14.30: Szegfűszeg olajos szeánsz 
15.30: Eukaliptusz olajos szeánsz 
16.30: Szédítő sörös szeánsz 
17.30: Jázmin olajos szeánsz 

 
Ópusztaszer 
Emlékpark apró ajándékkal kedveskedik a vendégeknek, mini Feszty- körképet adnak  a 
belépőjegy mellé a főbejárati jegypénztárnál. 
 
Kecskemét 
2012. szeptember 27. 16.00 óra  ingyenes városnézés, gyülekező a Tourinform Iroda előtt, 
Kecskeméti Tourinform édességgel kedveskedik, grafikai térképet adnak ajándékba.  
 
Szállás kedvezmények Kecskeméten:  
Fábián Panzió-Kecskemét: 2012. szeptember 27-30. Szállásfoglalás esetén, az 1 ágyas szoba ára 
7.000-Ft (3000Ft a kedvezményt nyújt), a két ágyas szoba ára 9.000 -Ft (4.000 Ft kedvezményt 
nyújt) - a foglalásnál hivatkozzanak  a Turizmus Világnapjára! 
 
 Hotel Három Gúnár és Rendezvényház  -Kecskemét : 2012. szeptember 27-30. szállásfoglalás 
esetén, minden szoba árából 15% kedvezményt biztosít- a foglalásnál, hivatkozzon a Turizmus 
Világnapjára. 
 
 Hotel Uno- Kecskemét: 2012. szeptember 27-30. - szállásfoglalás esetén, minden szoba árából 
15 % kedvezményt biztosít- a foglalásnál, hivatkozzon a Turizmus Világnapjára 
 
 Liza Aqua & Conference Hotel- Lajosmizse:  2012. szeptember 27-30. szállásfoglalás 1 üveg 
pezsgő. 
 
Csongrád: 
Városkép Kft., a Tourinform iroda és a Batsányi János Gimnázium játékos városfelfedező 
túrára invitálja az általános iskolák felső tagozatos diákjait. A résztvevők a séta során új 
szemszögből ismerhetik meg építészeti és kulturális örökségünket, és bővíthetik helytörténeti 
ismereteiket. 
 
A program időtartama: 1- 1 1/2 óra 
Helyszíne: városközpont 
Gyülekező: Művelődési Központ, 2012. szeptember 27. 15 óra 
A részvételi szándékot jelezzék 2012. szeptember 26. 9 óráig a Tourinform iroda alábbi 
elérhetőségein. 
 
 
 



 
 
Szeged 
Minden betérő turista ingyen elvihet egy darab szegedi képeslapot, melyet szabadon választhat 
ki a teljes készletből. 
 
Kunszentmiklós 
Virágh Kúria Múzeumban csütörtökön tourinformos ajándékokból összeállított kis csomagokat 
adnak a látogatóknak. 
 
Makó 
 
Szállás kedvezmények: 
LuDo Apartman 
Nagy Imre, Cím: Makó Úri u. 26. 
www.ludoapartman.hu 
62-209860, 06-30-8987028 
 
Szeptember 27-én, a Turizmus Világnapján a LuDo Apartmanban megszálló vendégeinket egy 
sétakocsikázással lepjük meg. Ennek során egy díjnyertes fogathajtó gyönyörű hintón bemutatja 
Makó város nevezetes épületeit, köztük az idén átadásra került Hagymatikum fürdőt, melyet 
Makovecz Imre tervezett. Emellett további hét középületet, melyek szintén Makovecz Imre tervei 
alapján épültek, illetve újultak meg. A hintós városnézés előzetes egyeztetés alapján történik. 
Szeptember 29-én pedig vendégeinknek a Hagymatikum fürdőbe érvényes belépőjeggyel 
kedveskedünk. 
 
Borka apartman 
Borka Péter, Cím: Makó Kossuth utca 3. 
www.borkaapartman.hu 
+36304471464 
A Turizmus Világnap alkalmából az apartman a vendégeinek, ingyenes szauna lepedővel 
kedveskedünk a szauna szerelmeseinek, plusz minden vendégünket bonbonnal ajándékozzuk 
meg. A Világnap után is megtartjuk a vendégcsalogató ajándékainkat. 
 
Fürdővendég apartman  
Igaz Lászlóné, Cím: Makó Makovecz tér 2/a fsz.2. 
+36209235565 +3662637189  
A kedves fogadtatáson felül, kávéval is várjuk vendégeinket.  
 
Família Panzió 
Rotár Viorel, Cím: Makó Erdei Ferenc tér 8.  
http://www.familiapanzio.hupont.hu  
+3662211924 +36209593800  
"Torkos csütörtököt" :) tartunk, ami nálunk, mint panziónál azt jelenti, hogy a reggeli árát nem 
számoljuk fel az aznap éjszakára szobát foglaló vendégek számlájába, tehát ingyen reggeli 
szolgáltatás jár a pihenés mellé. 
 
 
 
 



 
Szentes 
 
Művészetek Háza 
A Házban készült apró kézműves tárgyakkal várják a vendégeket. 
 
Nyugi Tanya 
A Nyugi Tanyában minden nap kerül friss zöldség és gyümölcs az asztalra. A Turizmus 
Világnapja alkalmából Hajni mami igazi, házi készítésű szilvás gombóccal kedveskedik a 
vendégeknek. 
 
Szentesi Üdülőközpont 
A Szentesi Üdülőközpontban ezen a napon az első 200 látogatót csokoládéval várják, és 
remélik, hogy nemcsak az Üdülőközpont szolgáltatásai, de ez az apró figyelmesség is mosolyt 
csal a vendégek arcára. 
 
Centrum Apartman 
Szentes legújabb szálláshelyén, a Centrum Apartmanban, ezen a napon minden bejövő 
foglalásra 10% kedvezményt adnak. 
 


