Szilveszteri csomagajánlat a Sarlóspuszta Club Hotelben
A megadott árak tartalmazzák az ÁFA-t.
Jelentkezés: info@sarlospuszta.hu vagy a +36-29-319-118-as telefonszámon

Szilveszteri ajánlatainkra
érvényesek:
-

a

következő általános

feltételek

2 nap – 1 éj esetén: december 31. – január 1. időszakot értjük

„Köszöntse velünk az Újévet!”
2 nap / 1 éj csomagunk tartalma:
2017. december 31.
10:00-tól

Érkezés
Egy órás lovaskocsikázás, időpont egyeztetés szükséges.

12:00-tól

Fogadás: 3 dl forralt bor (gyerekeknek juice), svédasztalos
vendégváró falatkák, kenyérlángos

14:00-tól

Szabad program

20:00 óra:

Szilveszteri svédasztalos gálavacsora

➢
➢
➢
➢

Tokaji borban érlelt hízott libamáj terrine
Tatárbeefsteak
Padlizsánkrém couvert
Sarló Sára Asszony gazdag levese májgombóccal
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➢
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➢
➢
➢
➢
➢

Francia hagymaleves
Balatoni fogas roston, garnélás zöldségekkel
Sertés szűzérme Wellington módra, indiai sáfrányos zöldségek
Bőrös malackaraj almás lilakáposztával
Füstölt sajttal és sült paprikával töltött pulykarolád ropogós bundában
Tejszínes erdei gombák túrófánkkal
Zöldséges rizotto
Bundázott sajtvariációk
Házi vegyes rétes
Szilveszteri Oreo pohárkrém (Oreo keksz, csokikrém, tej, tejszín, kakaópor)

22:00 óra:

Szilveszteri programunk: zenés táncos est (jó hangulatot biztosítja a
Kecskeméti Horizont Happy Band zenekar)

Éjfélkor:

Tűzijáték
Lencseleves füstölt csülökkel

2018. január 1-én:
8:00-tól:

reggeli

Szobák elhagyása:

12:00 óráig

Csomagár felnőtt:
Csomagár gyerek:

22.000,-Ft / fő (+ IFA 400,-Ft / fő / éj)
11.000,-Ft / fő (2-12 év között)

Hosszabbítás esetén, szállás és félpanzió:
- Szállás: 7.500,-Ft / éj / felnőtt, 5.000,-Ft / éj / gyerek (2-12 év között)
- Idegenforgalmi adó: 400,-Ft / fő / éj
- Félpanzió: 2.800,-Ft / felnőtt / nap, 1.400,-Ft / gyerek / nap
- 2 év alatt gyermekek részére szállás és ellátás: gratis
Csak vacsorán való részvétel:

15.000,-Ft / felnőtt
7.500,-Ft / gyerek (2-12 év között)

A csomaghoz tartozó további díjmentes szolgáltatásaink:
- parkoló használata
- finn szauna
- infra szauna
- beltéri jakuzzi
- lézeres lövészet
- darts
- biliárd
- asztali foci
Szeretettel Várjuk Kedves Vendégeinket!

