ÉV VÉGI PROGRAMAJÁNLATUNK A
PIKNIK WELLNESS HOTELBEN***
KARÁCSONYTÓL SZILVESZTERIG

12.27. – 12.29.
3 nap 2 éj
érkezés 14 órától
távozás 10 óráig

12.27. – 12.30.
4 nap 3 éj

Normál 2+1 fős
szobában

Teraszos 2+1 fős
vagy
Családi 2+2 fős
szobában

4-8 fős
apartman házban

27.600 Ft/fő

32.240 Ft/fő

27.600 Ft/fő

13.800 Ft/fő/éj

16.120 Ft/fő/éj

13.800 Ft/fő/éj

38.250 Ft/fő

44.550 Ft/fő

38.250 Ft/fő

érkezés 14 órától
távozás 10 óráig

12.750 Ft/fő/éj

14.850 Ft/fő/éj

12.750 Ft/fő/éj

12.28. – 01.01.
5 nap 4 éj

60.400 Ft/fő

68.800 Ft/fő

60.400 Ft/fő

15.100 Ft/fő/éj

17.200 Ft/fő/éj

15.100 Ft/fő/éj

47.850 Ft/fő

54.150 Ft/fő

47.850 Ft/fő

15.950 Ft/fő/éj

18.050 Ft/fő/éj

15.950 Ft/fő/éj

36.600 Ft/fő

41.240 Ft/fő

36.600 Ft/fő

18.300 Ft/fő/éj

20.620 Ft/fő/éj

18.300 Ft/fő/éj

érkezés 14 órától

12.29. – 01.01.
4 nap 3 éj
érkezés 14 órától

12.30. – 01.01.
3 nap 2 éjszaka
érkezés 14 órától

Gyermek kedvezmények pótágyon:
0-tól 1,9 éves korig -90% kedvezmény
2-től 5,9 éves korig -70% kedvezmény
6-tól 13,9 éves korig -50% kedvezmény
14-től 17,9 éves korig -30% kedvezmény

Minden programhoz a ház ajándéka felnőtteknek egy 20 perces kényeztető
masszázs.

Karácsonytól újévig (12.27. – 01.01.)
Piknik Wellness Hotel***-ben!

1. nap - december 27.
18 – 20 óráig Gyertyafényes vacsora
élőzenével

2. nap - december 28.
7 – 10 óráig Svédasztalos reggeli
12 – 13:30-ig Ebéd a leves bárból
18 – 20 óráig Gyertyafényes vacsora
élőzenével

3. nap – december 29.
7 – 10 óráig Svédasztalos reggeli
Egész napos kistraktor verseny
12 – 13:30-ig Ebéd a leves bárból
15 – 17 óráig Tea délután játékokkal:
kávé, tea, habos kakaó, sütemény
18 – 20 óráig Gyertyafényes vacsora élőzenével

4. nap – december 30.
7 – 10 óráig Svédasztalos reggeli
Hagyományos falusi disznóvágás
Kezdés: 8.30-tól
- Üdvözlő pálinka, forralt bor, tea, pogácsa
- Disznó leszúrása 9.00 kor
- Pörzsölés szalmában
A disznót hagyományos módon szakavatott böllér irányításával dolgozzuk fel.
Mindenki saját maga dönti el, hogy aktívan részt vesz e a munkálatokban vagy
csak kíváncsi szemlélője lesz az eseményeknek.
Reggeli 9.30:
hagymás sült vér, sült bürke, házi felvágottak, friss házi kenyér, ropogós
zöldségek
Ebéd 12.00 – 13:30 -ig:
- Friss pecsenye, savanyú tüdő, házi kenyér, savanyúság
Ebéd után készítjük el a töltelék árukat: Véres hurka, májas hurka, házi húsos
kolbász, disznósajt. Közben kisütjük a zsírszalonnát, melynek eredménye lesz a
finom ropogós töpörtyű.
Délután 16.00 – 18.00:
Esti tábortűz az udvaron. Szalonnasütés forralt borral, rumos teával és
punccsal.
Vacsora 18.00 – 20.00:
- élőzene, tánc
- Orlya leves
- Büféasztal: hurka-kolbász, pecsenye, töltött káposzta, tört burgonya, házi
savanyúság, házi desszert
Egész nap korlátlanul fogyasztható tea, forralt bor, forró csoki, szódavíz,
különböző ízesítésű mézes szörpök.
Természetesen az étkezéseknél, illetve az egész program alatt gondolunk a
gyermekek és érzékenyebb gyomrú vendégek ételkínálatára is.

5. nap - december 31.
7 – 10 óráig Svédasztalos reggeli
9.00 Aqua fittness a wellness részlegben
12 – 13:30-ig Ebéd a leves bárból
Gálavacsora:
Svédasztalos vacsora, közben hangulatos aláfestő zene, majd
vacsora után a táncos mulatsághoz nosztalgia disco
Tombola
Éjféli menü: Szerencse hozó lencseleves, virsli mustárral
A gálavacsora időtartama alatt wellness részlegünk egész éjszaka
nyitva tart, így az újévet akár a jacuzziban is kezdheti – a
vendégek igénye szerint.

6. nap - január 1.
7 – 11 óráig Svédasztalos reggeli
Késői kiköltözés a szobából.
Wellness részleg egész napos
használata.

MINDEN NAPRA:
Egész napos wellness kényeztetés a 2012-es év fáradalmainak kipihenése:
jacuzzi, élménymedence, gyermek medence, 5 féle szauna, masszázs

