
 

 

A   F Ő N Y E R E M É N Y  

(wellness hétvége Visegrádon) 

 

Tavaly is megrendezésre került az immár hagyományossá vált, év végi ISZI-s karácsonyi bálunk. 

Ez remek alkalmat nyújt, hogy a nyugdíjba vonult kollégákat elbúcsúztassuk, illetve az idei évet 

értékeljük. 

A vezetőség támogatása mellett a dolgozók is készülnek az ünneplésre, van aki sós, mások édes 

süteménnyel kedveskednek a bálozóknak. A sok finomság mindig hamar elfogy. A zene, a tánc és 

a mulatozás mellett az est fénypontja, a tombolasorsolás. A fődíj kisorsolását a dolgozók minden 

évben izgatottan várják. Idén vajon ki nyeri meg a HOTEL HONTI VISEGRÁD két főre szóló 

wellness-hétvégéjét?  

Nagyon vágytam én is a nyereményre, hiszen párommal kevés alkalmunk nyílik a pihenésre. 

Amikor kihúzták a kék 90-es számot, nem akartam hinni a fülemnek. Képtelenségnek tűnt, hogy 

én nyerjem. Az első megdöbbenés után, mesésen éreztem magam. A lányom születési száma 

szerencsét hozott nekem.  

Lázas izgalommal vártam a 2018. február 16-ai indulást. Erre a napra szabadságot is kértünk 

férjemmel. Kíváncsiságunk napról-napra nőtt. Már jó előre megnéztük az interneten a hotelt és a 

környéket. Rákerestünk Visegrád látványosságaira és szabadidős tevékenységeire. Aznapra már 

összeállt a program, amelyet szerettünk volna a hétvégén átélni. 

Az indulás napján az időjárás is nekünk kedvezett. A reggeli néhány kósza felhő után, délelőttre 

már szikrázóan sütött a nap. Érkezésünkkor a Hotelben nagyon kedvesen, barátságosan fogadtak. 

Ezen a napon a szálloda wellness-részlegét céloztuk meg. Az úszómedence mellett, egy kis kerek, 

teknős mintával kirakott jakuzzi-t is igénybe lehetett venni.  

Szombaton egész napos túrázást terveztünk. A reggeli meglepetésünk azonban egy kicsi hótakaró 

volt. A tervünktől ez nem riasztott vissza, és a kiadós svédasztalos reggeli után nekivágtunk 

felfedezni a környéket. Felkerestük a téli-nyári bob pályát, ahol nagyon gyorsan telt az idő. Bár 

eleinte bizalmatlan voltam, mégis rávettem magam, hogy lecsússzak egyet. Visszafelé a Salamon-

toronynál is megálltunk. A kettős várrendszert IV. Béla és felesége, Lascarius Mária, a tatárjárás 



után építette. Nagyon lényeges funkciója volt ennek a várrendszernek, hiszen akkoriban a Budát 

Esztergommal összekötő szárazföldi és vízi útvonal ellenőrzését látta el.  

    

Maga a torony egyébként a korszak építészetében szinte egyedülállónak mondható, 34 méter 

magas, 5 emeletes, hatszög alaprajzú gyönyörű épület. Egy nagy séta után jólesett beülni a 

Kovács-kert étterembe, egy kiadós, meleg estebédre. Visszaérve a szállásunkra a ma esti program 

is a fürdőzés volt. A jakuzzi forró vize átmelegített minket az egész napos túra után.  

Vasárnap a reggeli után, a hajókikötőnél tett rövid sétával vettünk fájó búcsút a Dunakanyartól.  

Megbeszéltük a családdal, hogy nyáron visszajövünk, és egy napot ismét eltöltünk a hegyekben. 

Köszönjük szépen a lehetőséget az ISZI vezetőségének, és a HOTEL HONTI dolgozóinak a magas 

szintű vendéglátást, valamint a sok, szép emléket!  

 

Szexer Károlyné és férje 

 

Esztergom, 2018. február 28. 

 

 


