Ipartestületünk 2016. november 18-20-án

SZEZONZÁRÓ KÖVESTALÁLKOZÓT
szervez

Helyszín: Thermal Hotel Balance****8960 Lenti, Táncsics u. 8.
Web: www.thermalhotelbalance.hu (Magyarország egyik legújabb szállodája, melyet 2016
nyarán adtak át.)
Program:
November18. (péntek):

Érkezés a délutáni órákban
19 óra 30 perc svédasztalos büfé vacsora
20 óra 30 perc Bruti (Tóth Imre) Stand Up Comedy humorista
előadása. Bruti szerepelt a Comedy Central Bemutatja összes
évadában, 6 alkalommal a Showder Klubban, számtalanszor a
Rádiókabaréban.
21.3o további poharazgatás

November 19. szombat:
2o.oo Elnöki köszöntő, pezsgős koccintással
Ünnepi svédasztalos büfé vacsora
Zene – tánc kifulladásig
Fergeteges hangulatról a Leslie Night Band gondoskodik
Közben tombola
Fődíj: 100.000,-Ft-os kerti kődísztárgy vásárlási utalvány.
A Jován Kft. felajánlása, melyet ezúton is köszönünk!
Az tombolából szármázó bevételt szakmai képzésre, hátrányos helyzetű tanulók
megsegítésére fordítjuk! További tombolatárgy felajánlást szívesen fogadunk!
Részvételi díj: 6.500,-Ft./fő. 14 éves korig 3.250,-Ft., mely tartalmazza a fenti programokon
való részvételt. Amennyiben az előzetesen kalkulált költségek alacsonyabbak lesznek, a
fennmaradó összeget tanulók támogatására fordítjuk.
Szállás: 4-csilagos exkluzív berendezésű szobákban, svédasztalos reggelivel vacsorával és
fürdőbelépővel. (Egy fedett folyosón keresztül átsétálva a vendégek máris a 3.500 m2-es
kiterjedésű, fedett Lenti termálfürdőben találhatják magukat.) Kedvezményes
csomagár:14.900,-Ft/fő/éjszaka kétágyas superior szobában. Egyágyas elhelyezés esetén
21.600,-Ftfő/éj Idegenforgalmi adó 350ft/fő/éj (18 év felett). Gyermekeknek félpanzióval,
fürdőbelépővel:0-3,99 éves korig szülőkkel egy szobában, pótágyon ingyenes. 4-9,99 éves
korig 6.475,-Ft/fő/éj, 10-11.99 éves 7.475,-Ft/fő/éj. A szállodai szobák érkezés napján 14
órától, elutazás napján 11 óráig állnak rendelkezésre.
A szobákat kérjük egyénileg lefoglalni, szezonzáró köves találkozóra hivatkozva, (csak így
vehető igénybe a kedvezményes csomagár) legkésőbb 2016. november 03-ig.
Telefon:06/92/630-590, e-mail: sales@balancehotel.hu
Szolgáltatások, melyeket a szobaár tartalmaz: bőséges svédasztalos reggeli és vacsora napi többszöri
belépés a Lenti termálfürdőbe, minden medence, úszó, gyógy, gyermek, csúszdás, családi csúszdás
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élménymedence, és pezsgőfürdő, Szent György energiapark használatával az érkezés és elutazás
napján is. (Fürdő szaunáinak használata térítés köteles.) Szálloda saját wellness részlegének
térítésmentes használata – élménymedence és szaunák, ahol széles választékú teabár és friss gyümölcs
várja a vendégeket. Fürdőköpeny (felnőtteknek) és strandtáska bekészítés. Térítésmentes Wifi internet
használat. Ingyenes parkoló (kamerával megfigyelt)

Fakultatív program lehetőségek:
Gőzmozdonyos különvonat (minimum 50 fő jelentkező esetén): A göcseji táj egyik
különlegessége az erdei kisvasúthálózat, mely behálózza a zalai erdők egy részét és
összekötik a térség kiránduló helyeit. Az ár jelentkezők számától függően 2.000-2.800
Ft/fő között változhat. Gyermekkedvezmény 30%. A vonatozás időtartam megállással
kb. 1,5 óra.
Lenti, középkori vár, Szent Mihály templom Szécsisziget: Vizimalom Múzeum és
Bivalyrezervátum
Őrség. (35 km) Pityerszeri skanzen, Veleméri templom, Magyarszombatfai
fatemplom,
Szomszédolás: Szlovénia, Lendva (12 km) város, vár, Vinárium, Kilátótorony,
Bakonaki tó (17 km) Dobronak: Trópusi kert és Orchidea farm
Horvátország, Varasd vára (5o,5 km)
Jelentkezési határidő: 2016. november 03.

JELENTKEZÉSI LAP
Visszaküldési cím: 2800 Tatabánya Táncsics Mihály u 93.
Tel/fax: 34/316-319 Email: stone@stoneinfo.hu
Alulírott ezúton jelentkezem a 2016. november 18-20-i. szezonzáró köves találkozóra
Név: ………………………………………………… Cím: ………………………………………..……………………….…
Résztvevők felnőttek száma:………….fő

Gyermekek száma, életkora:………………………………….

Jelentkezés a gőzmozdonyos különvonatra: …. fő

Gyermekek száma, életkora:………………………………….

Mobil telefon: ……………………………..…………….. Tombola felajánlás: ……………………………..……………..
Dátum: …………………………2016……………………………. hó ……..

………………………………….
cégszerű aláírás

