
Ipartestületünk 2017. november 10-12-én 

SZEZONZÁRÓ KÖVESTALÁLKOZÓT 

Szervez 

 

Helyszín: Castellum Hotel Hollókő****3176 Hollókő Sport út 14. 

Web: www.hotelholloko.hu (Magyarország egyik legújabb szállodája, melyet 2016 

augusztusában adtak át.)  

 

Program: 

November10. (péntek): Érkezés a délutáni órákban 

19 óra 30 perc svédasztalos büfé vacsora 

20 óra 30 perc POLGÁRI KÉZMŰVES SZÍNKÖR ZENESZÍNHÁZA 

MOSOLYGÓ DALLAMOK 

Lili Magoni és Gyurity István, zenés műsora 

cc. 21.30-tól Pálinkakóstoló, Jégli Zoltán komlói kollégánk 

jóvoltából 

 

November 11. szombat: 

2o.oo Elnöki köszöntő, pezsgős koccintással 

Ünnepi svédasztalos büfé vacsora 

Zene – tánc kifulladásig 

Fergeteges hangulatról a Moonlight duó 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: 6.000,-Ft./fő. 14 éves korig 3.000,-Ft., mely tartalmazza a fenti programokon 

való részvételt. Amennyiben az előzetesen kalkulált költségek alacsonyabbak lesznek, a 

fennmaradó összeget tanulók támogatására fordítjuk. 

 

Szállás: 4 csillagos exkluzív berendezésű szobákban. Standard kétágyas szoba két fő részére 

35.000 Ft/szoba/éj. Standard kétágyas szoba egy fő részére 27.000 Ft/szoba/éj 

Gyermek kedvezmények: 0-2 éves korig a szülők szobájában ingyenes, 3-6 éves korig 50% 

kedvezmény (8750 Ft/fő) pótágyon, 7-13 éves korig 15% kedvezmény (12750 Ft/fő) pótágyon. 

Fenti árak nem tartalmazzák az IFA-t, mely 18 éves kor felett, személyenként fizetendő (400 

Ft/fő/éj)  

A szobaár a következőket tartalmazza: bőséges svédasztalos reggeli és vacsora, wellness 

részleg használata nyitvatartási időbe, parkolás és Wifi használat 

 

A szobákat kérjük egyénileg lefoglalni, 2017. október 26-ig online foglalással: 

https://nethotelbooking.net/hotels/hotelholloko/arrive=;departure=;lang=hu#4FCQL0EMV5

IZI5EWEB5A55WWVPIZY54W4ACI 

Online foglaláskor kötelezően rögzítendő promókód: KOFARAGO  

Online foglalással kapcsolatos segítségnyújtás és információ: Telefon: +36 21 300 0500 

http://www.hotelholloko.hu/
https://nethotelbooking.net/hotels/hotelholloko/arrive=;departure=;lang=hu#4FCQL0EMV5IZI5EWEB5A55WWVPIZY54W4ACI
https://nethotelbooking.net/hotels/hotelholloko/arrive=;departure=;lang=hu#4FCQL0EMV5IZI5EWEB5A55WWVPIZY54W4ACI
tel:+36213000500
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E-mail: castellum@hotelholloko.hu 

 

Fakultatív program lehetőség:  

Hollókő a világörökség része 

Faluséta: A programot a Hollókő non-profit Kft. szolgáltatja, szálloda recepcióján a 

karszalagok megvásárolhatók a programra.  

A jegy a következő szolgáltatásokat tartalmazza: 

Egy ízletes sütemény a Castellum Hotel Hollókőben. Hollókői Vár belépő. Belépő a 

Falumúzeumba. Guzsalyas ház belépő. Kóstoló a Kalácsos Pékségben, Sajtkóstoló a 

Gazduram Sajtboltjába, Kézműves játékok a Palóc Játszóházban és LEGO kiállítás. Egy 

finom kávé vagy üdítő a Hollókői Várban. Bőrdíszműves műhelylátogatás, bőr ajándéktárgy. 

Kelemen Ferenc fafaragó kiállítása és interaktív mesehallgatás az Oskolában. Csalogató 

Táncház. (A program megszakítható, és az ott-tartózkodás alatt bármikor folytatható a karszalag segítségével) 

Teljes áru belépőjegy: 3. 000 Ft / fő  

Kedvezményes (gyermek és nyugdíjas) belépőjegy: 2 000 Ft / fő  

Jelentkezési határidő: 2017. október 26.  

 

 

 
 

 

 

 

J E L E N T K E Z É S I  L A P 

 

Visszaküldési cím: 2800 Tatabánya Táncsics Mihály u 93. 

 Tel/fax: 34/316-319 Email: stone@stoneinfo.hu 

Alulírott ezúton jelentkezem a 2017. november 10-12-i. szezonzáró köves találkozóra 

 

Név: ………………………………………………… Cím: ………………………………………..…….. 

 

Résztvevők felnőttek száma:………….fő Gyermekek száma, életkora:…………..…………… 

 

Jelentkezés a falusétára : …… fő  Gyermekek száma, életkora:………………………………… 

 

Mobil telefon: ……………………………..…….. Tombola felajánlás: ……….…………………..… 

 

 

Dátum: …………………………2017……………………………. hó …….. 

 

 

 

 

 ……………………………… 

 cégszerű aláírás  

 

mailto:castellum@hotelholloko.hu
mailto:stone@stoneinfo.hu

