A GYŐRI RÁBA SÁRKÁNYHAJÓ CLUB
szeretettel meghív minden
–

a sárkányhajózás iránt szimpátiát érző – bulizni és bálozni szerető baráti
társaságot a 2014. évi

SÁRKÁNYHAJÓ BÁLBA.
Ideje:

2014. március 08. /szombat/ Érkezés: 18:30-tól

Helye:

Révész Hotel étterme /9026 Győr, Hédervári út 22./

Műsor:

Vágó Bernadett /Operettszínház/ + zene + tánc és még ki tudja mi 

Az étterem menüajánlata a következő:
Fogadó ital: majd választhattok valami finomságot, amitől jól beindultok 
A. menü
Előétel:
Főétel:
B. menü
Előétel:
Főétel:

Kapros halpástétom, diós pulyka galantin, tepertőkrém, házi kenyér
Pesztós jércemell és gombás csirkecomb filé burgonyás pitével, sülthagyma
mártással
Kapros halpástétom, diós pulyka galantin, tepertőkrém, házi kenyér
Sonkába tekert szűzpecsenye és rozmaringos töltött karaj fokhagymás pürével,
sültpaprika mártással

Vegetáriánus menü
Előétel:
Roston sült kecskesajt ruccolával
Főétel:
Töltött cukkini, grillezett tofu és sült zöldségek
Desszert egységesen:

Tejcsokoládé mousse diós piskótán csokoládés meggyel

Belépődíj: 6500,-Ft/fő, amely magában foglalja a fogadó italt, a választott menüt és a
felhőtlen szórakozás élményét egész éjszakára. .
Tombola: 250,-Ft/db
A tombolatárgyak kisorsolásához
megköszönünk!
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Jelentkezés, illetve a részvételi díj befizetésének határideje a választott menü
megjelölésével 2014. február 28.
Regisztrációd kizárólag akkor érvényes, amennyiben
kiegyenlítetted és ezt hitelt érdemlően igazoltad.

a

belépők

árát

előre

A befizetés lehetséges személyesen azoknak, akik lejárnak a Bercsényibe edzésekre Bertl
Andreánál és Turóczi Szabolcsnál.
Amennyiben utalni szeretnéd az összeget, kérlek, hívj fel: Bertl Andrea 20/324-90-20
A Révész Hotel /kizárólag sárkányhajósoknak lealkudott kedvezményes/ szállás ajánlata
azoknak, akik messziről érkeznek és a bál után csak kényelmesen szeretnének felsétálni a
szobájukba:
- 2 ágyas 9000,-Ft/éj (just married )
- 3 ágyas 12.000,-Ft/éj (just married + 1 fő )
- 4 ágyas 14.000,-Ft/éj (just married x 2 )
ami a másnapi reggelit is tartalmazza + IFA (300,-Ft/fő/éj).
Szállásfoglalásod közvetlenül a hotel következő számán intézheted: 96/320-667.
Jelszó: sárkányhajó bál. 
A hotel SZÉP Kártyát és Erzsébet Utalványt is elfogad!
A Révész Hotel honlapját itt éred el: http://www.duditshotels.hu/revesz_hotel/

Szeretettel várunk minden jelentkezőt és előzetesen is jó szórakozást kívánunk!
Bármilyen felmerülő kérdés esetén
bertl.andrea19@gmail.com e-mail címre!
Bertl Andrea

20/324-90-20

hívj

minket

Turóczi Szabolcs

nyugodtan,

vagy

írjál

a

30/845-87-94

Gyere és bálozzunk, bulizzunk újra együtt!
Azon érdeklődők, akik nem tudnak részt venni a rendezvényen, - de támogatni szeretnék a RÁBA
Sárkányhajó Clubot - lehetőség van pártoló jegyek vásárlására, melyek ára szintén 6500,-Ft.

A Magyar Sárkányhajó Szövetség támogatásával.

