HASZNOS INFORMÁCIÓK

Helyszín – megközelíthetőség:
Gyula, Elizabeth Hotel**** (www.elizabeth-hotel.hu), 5700 Gyula, Vár utca 1. (GPS
koordináta: 46.646789, 21.284671) A Gyulai Vár közvetlen szomszédságában, a Várfürdőtől alig 200
méterre helyezkedik el ez a század eleji hangulatot idéző szálloda.
Időpont: 2018. május 10-11.
Szállás: A szálloda 47 elegánsan berendezett szobával, valamint 2 lakosztállyal rendelkezik.
A szobákban nem lehet dohányozni.
A szobaárak tartalmazzák a korlátlan WIFI használatot, Tündérkert wellness centrum (álló és fekvő
élménymedencék, jacuzzi, aromakabin, finn szauna, gőzkabin, só-barlang, fitneszterem) korlátlan
használatát, fürdőköpeny és wellness törölköző használatát, valamint az áfa-t. Az idegenforgalmi adó külön
fizetendő, 450 Ft/fő/éj.
A szobákat 14 óra után lehet elfoglalni, és a távozás napján délelőtt 10 óráig kell elhagyni.
Amennyiben lényeges a szoba elhelyezkedése, kérjük, hogy a regisztrációs lapon megjegyzésként
tüntessék fel, milyen típusú szobát kívánnak foglalni. Az igényeket a beérkezés sorrendjében tudjuk
kielégíteni.
Parkolás
A hotel korlátozott férőhelyes (25-30 autó), saját parkolójának használati díja: 1 000 Ft/autó/éj.
További parkolási lehetőség közvetlen a hotel előtt, illetve a környékén, ennek díja: 1 080 Ft/nap
Étkezések
Kávészünetek: Kávé vagy tea, ásványvíz vagy üdítő, sós és édes aprósütemény (sütemény csak május 11-én)
Május 10. ebéd: az ebédet menüben szolgálják fel. Laktóz- és gluténmentes mentes menü csak a
regisztráció során jelzett esetben kérhető.
Zöldfűszeres szárnyas raguleves, fokhagymás burgonyaköntösben sült karaj filé,zöldséges rizzsel és
csemege uborkával, citrom sorbet grillezett ananásszal.
Laktóz- és gluténmentes: laktózmentes zöldfűszeres szárnyas raguleves, fokhagymás-mustáros grillezett
tarja, grill zöldséggel, citrom sorbet grillezett ananásszal.
1 üveg ásványvíz vagy 1 pohár limonádé.
Május 10. Welcome drink: 19:30–20:00 között a bárban felszolgálva.
Minden vendég egy pohár italt választhat a következők szerint. Mimóza koktél (alkoholos) vagy Gyulai
Pálinka (kóser szilva vagy ágyas barackpálinka) vagy Bora Bora koktél (alkoholmentes)
Május 10. Gálavacsora: büfé rendszerben. Az ételek laktóz- és gluténmentes fogásokat is tartalmaznak.
Előételek: kacsamáj parfé lilahagyma lekvárral, pirított kaláccsal és/vagy sokmagvas barnakenyérrel, gyulai
gasztrotál: gyulai kolbász válogatás, sajt válogatás, tepertő.
Levesek: tüzes szarvasgulyás, vargányakrémleves sajttal, krutonnal
Főételek: roston sült karajszeletek magyaros gombapörkölttel és juhtúrós galuskával. Currys-mézes
csirkemell copf grillezett zöldségekkel. Kacsapecsenye forró meggyraguval és pezsgős lilakáposztával és
rizzsel. Illatos, mézes oldalas kerti salátával, felezett héjas burgonyával és házi BBQ szósszal.
Desszertek: vaníliás mascarpone krém zabfalatokkal, kókuszvirág szelet (laktóz/gluténmentes), csokis
muffin karamellel
Italok: ½ üveg Irsai Olivér (György Villa - Etyek) vagy Rosé Pinot Noir (György Villa - Etyek) vagy Kékfrankos
(Ikon-Balatonboglár) a vendég választása szerint, ásványvíz
Ajánlott öltözék a vacsorához: hölgyeknek kisestélyi ruha, uraknak sötét öltöny és nyakkendő

Május 11. ebéd:
Tyúkhúsleves, cigánypecsenye hagymás tört burgonyával, káposztasaláta, Panna Cotta
Laktóz- és gluténmentes: tyúkhúsleves tészta nélkül, cigánypecsenye hagymás tört burgonyával, laktóz- és
gluténmentes csokis brownie.
1 üveg ásványvíz vagy 1 pohár limonádé
A részvételi díj tartalmazza fenti étkezések és italok árát. Minden további egyéni fogyasztást (minibár,
külön rendelt italok vagy szolgáltatások) a helyszínen, szobafoglalással rendelkező vendégek esetében
kijelentkezéskor kell kifizetni. A Szövetség az egyéni fogyasztás rendezéséért nem tud felelősséget
vállalni. Megértésüket köszönjük.

