HASZNOS INFORMÁCIÓK

Helyszín – megközelíthetőség:
Tata, Hotel Kiss**** (www.hotel-kiss.hu), 2890 Tata, Bacsó Béla út 54. A tatai tótól 20 perc sétára levő, közvetlenül a
főút mentén elhelyezkedő, felújított négycsillagos szálloda.
Időpont: 2018. november 15.
Szállás: A résztvevők választhatnak a kedvezményes árú standard és az ízléses design-nal berendezett superior szobák
között. Az igényeket a beérkezés sorrendjében tudjuk kielégíteni. Az idegenforgalmi adó külön fizetendő, 500 Ft/fő/éj.
A szobákat 14 óra után lehet elfoglalni, és a távozás napján délelőtt 10 óráig kell elhagyni. Amennyiben az érkezéskor
még nem készült el a lefoglalt szoba, be lehet jelentkezni és a csomagokat csomagszobában elhelyezni. A szobaárak
tartalmazzák a reggelit, korlátlan WIFI-t, továbbá 08:00 – 20:00 között a wellness használatát. A wellness
szolgáltatásokat előre le kell foglalni, igény esetén segítünk a foglalásban.
Parkolás: A hotel belső parkolójában és a szomszédos mellékutcában ingyenes.
Délutáni program: Az arra jelentkezőkkel elsétálunk a tatai Várhoz (kb. 20 perc), ahol egy órás vezetett látogatást
teszünk. Indulás a szállodától 15:30, visszaérkezés 17:30. A programért külön nem kell fizetni, de kérjük a részvétel
előzetes jelzését.
Étkezések
Kávészünetek: Kávé, tea, ásványvíz és házi limonádé, többféle pogácsa (csak a délelőtti bekészítésnél). A bekészítés
helyszíne a konferencia terem (télikert) mellett.
Ebéd: az ebédet menüben szolgálják fel az étteremben. Laktóz- és gluténmentes mentes menü csak a regisztráció
során jelzett esetben kérhető.
Újházi tyúkhúsleves (tészta nélkül) tálban, házi sonkával, gombával, camemberttel besütött sertéskaraj steak
burgonyával. Laktóz- és gluténmentes fogás: latkózmentes sajjtal, paradicsommal grillezett csirkemell rizi-bizivel.
Vegyes savanyúság. Panna cotta erdei gyümölcsraguval. Laktóz- és gluténmentes desszert: gyümölcskehely. Korlátlan
ásványvíz fogyasztás.
Welcome drink: 18:30–19:00 között a bárban felszolgálva.
Minden vendég egy pohár italt választhat a következők szerint. Aperol Spritz koktél (alkoholos) vagy Agárdi Pálinka
(szilva vagy barackpálinka) vagy Cappy narancs vagy almalé
Vacsora: büfé rendszerben az étteremben. Az ételek laktóz- és gluténmentes fogásokat is tartalmaznak. Az este
folyamán korlátlanul használható a csocsó- és a biliárdasztal. A bár 24:00 óráig üzemel, igény esetén.
Előételek: rukkolás paradicsom mozzarelával, házi tepertőkrém, mini fasírt, kolbásszal töltött sertéskaraj, zöldségtál
(paradicsom, paprika, uborka, lila hagyma, retek), kenyér, péksütemény.
Levesek: nyírségi csirke raguleves, brokkoli krémleves
Főételek: BBQ oldalas olivás burgonyapürével, zeller chips-el és coleslaw salátával, sült kacsacomb hagymás gnocchival és mézes, fehérboros körtével, marhapofa pörkölt tarhonyával
Saláták: vegyes savanyúság, friss saláta öntetekkel
Desszertek: pisztáciás csokoládétorta, gesztenyepüré, túrós-zabos pohárkrém
Italok: választás szerint fejenként ½ üveg Légli Blanc Balatonboglár, vagy Heimann Mammaróza Rozé Szekszárd, vagy
St. Andrea Áldás Eger bor, vagy 2 korsó csapolt Soproni Ászok sör. Korlátlan ásványvíz fogyasztás.
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.

