
 

 

 

 

 

 

Végre elérkezett a várva várt farsangi szezon, felhúzhatja mindenki kedvenc 
jelmezét, és egy bolondos bálon megpörgetheti a legszebb lányt/ legerősebb legényt☺ 
Szeretettel várunk minden vállalkozó szellemű Kalandort egy kellemes hétvégi 
túrázásra majd az azt követő mulatozásra. 
Az esti bulin a megjelenés csak jelmezben! Ajánlott téma a beöltözéshez: filmek és 
filmsorozatok, de ha valaki vödörnek öltözik, az sem nagy baj☺ 
Az est folyamán lesz tombolasorsolás, mely lebonyolításához kérünk minden 
résztvevőt, hogy ajánljon fel egy kedves/vicces/szeretett/utált tárgyat 
becsomagolva! A bulin lesz még kvíz is, így jó, ha folyik pálinkán kívül a víz is☺  
A jelmezeket értékeljük, és az első három helyezett díjazásban részesül. 

Helyszín: Family Panzió és Apartmanházak, 9233 Lipót, Békefa sor 5. 

Találkozó: 2014. március 8. szombat 9-10 óra, a Family Panzió udvarán. 

Részvételi díj:   Egyesületi tagoknak:     8.500,- Ft;  

Nem egyesületi tagoknak:  10.000,- Ft. 

Létszámkorlát:  30 fő (helyfoglalás jelentkezési sorrendben) !!! 

Befizetés: a Bakonyi Kalandorok Turista Egyesület Sopron Banknál vezetett 
17600035-00615824-00200004 számú bankszámlájára szíveskedj a 
részvételi díjat befizetni banki átutalás, vagy a bankszámlára történő 
közvetlen befizetés útján legkésőbb 2014. február 14-ig. 

Az ár tartalmazza a szállást, idegenforgalmi adót, üdvözlő italt, zárt parkoló 
használatát, WiFi, törölköző és ágynemű használatot, háromfogásos vacsorát, bőséges 
svédasztalos reggelit, túravezetést, belépőt a farsangi mulatságra. Ugyanakkor nem 
tartalmazza az italokat, a ropogtatnivalókat, amiket minden ügyes kezű menyecske 
készít(hetne)…☺, illetve a vasárnapi wellness használatot. 



Elhelyezés: fűthető, több külön hálószobás, fürdőszobával, teljesen felszerelt 
konyhával rendelkező apartman faházakban vagy igényesen berendezett, franciaágyas, 
saját fürdőszobával, minibárral, LCD TV-vel rendelkező panzió szobában. 

Programok: 

2014. március 8. szombat 

09:00 – 10:00  Gyülekező a panzió udvarán, egymás üdvözlése, köszöntőbeszéd, well-kám-
drink, egyebek 

10:30 Indul a túra 
 Túránk során a Holt–Duna Tanösvényt fogjuk bejárni Lipót és Dunaremete 
között, mely a Szigetközi Duna legjellegzetesebb holtága körül vezeti 
végig a kirándulót, hossza kb. 7 km, és a Szigetközi Tájvédelmi Körzet 
része. Túravezető: Tunner Levente 

16:00 Visszaérkezés, szállás elfoglalása 
17:00 Háromfogásos vacsora 
 Pihenő, szépítkezés, jelmezbe-bújás 
20:00 Farsangi bál 

 Jelmezes felvonulás, jelmezek értékelése 
 Túra-Kvíz, Tombola, Tánc 
 Tombola vásárolható 100 Ft–os darabáron a rendezvény ideje alatt 
 

2014. március 9. vasárnap 

05:00   Ébresztő, reggeli torna Rékával és Norbival ☺☺☺ 

08:00 – 10:00 Svédasztalos Update ☺☺☺ reggeli  

   Szabadprogram, wellness, szaunázási lehetőség 

    

           

 


