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Márton-napi libalakoma
a lillafüredi kisvasúttal
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MENÜAJÁNLAT
MENETREND / PROGRAM
RÉSZVÉTELI DÍJAK
JELENTKEZÉS

Az ÉSZAKERDŐ Zrt. a lillafüredi Tókert Étteremmel közösen első alkalommal rendezi
meg idén a kisvonatozással egybekötött Márton-napi libalakoma elnevezésű programját. Várjuk
Önt, kedvesét, családját és barátait egy hangulatos estére, esti kisvonatozásra és egy ízletes
libavacsorára Márton napján, november 11-én szombaton Miskolcon, ill. Lillafüreden!

A program keretében szombat késő délután alkalmi különvonat indul Miskolc-Dorottya utcáról
Lillafüredre. Az érkezés után a résztvevők tetszőleges rövid sétát tehetnek a Hámori-tó partján, vagy a
kivilágított lillafüredi függőkertben. A Márton-napi vacsorával este 6 órától várja majd vendégeit a
Tókert Étterem. Az étterem újborral és kétféle háromfogásos, különleges menüvel készül az alkalomra.
A vacsora után utasaink szintén különvonattal térhetnek vissza Miskolcra.
Szerelvényünk az időjárásnak megfelelő összeállításban, zárt és fűtött személykocsikból fog
állni, melynek részét képezi majd a kisvasút két vadászati tematikus szalonkocsija is. A feláras jegyet
váltó vendégeink részére a kisvonaton e két kocsi egyikébe, míg az étteremben kétfős asztalnál
való elhelyezéssel biztosítjuk helyfoglalását.
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A TÓKERT ÉTTEREM MENÜAJÁNLATA MÁRTON NAPJÁRA:

1-es menü:

Libaleves – konfitált libazúza, libahúsos derelye
Rozmaringos libacomb, rétesekkel (burgonyás, káposztás)
Csokoládévariációk, olívakrém, meggy

2-es menü

Kókusztejes sütőtök krémleves libatepertővel
Rozé libamell, krémsajtos puliszka, céklaszimfónia, erdei gomba
Sajttorta, sós karamell
Vendégeinket érkezéskor 1-1 pohár újborral fogadjuk!
A vacsorához 1-1 pohár tetszőleges üdítő szintén a menü részét képezi.

MENETREND / PROGRAM:
16:30-tól

16:55
17:28

18:00-tól

21:10
21:43

Gyülekező Miskolc-Dorottya utca állomáson
Különvonat indulása Miskolc-Dorottya utcáról Lillafüredre
Érkezés Lillafüredre
- egyéni program – séta a függőkertben, vagy a Hámori-tó partján
Érkezés a Tókert Étterembe
- vendégek fogadása
- Márton-napi libavacsora
Különvonat visszaindulása Lillafüredről Miskolc-Dorottya utcára
Visszaérkezés Miskolc-Dorottya utcára

A menetrend tájékoztató jellegű.
Az esetleges változásokról indulás előtt, illetve a helyszínen minden jelentkezőt időben értesítenünk.
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RÉSZVÉTELI DÍJAK:

6 750 Ft,-/ fő
Érvényes 1 főre a Miskolc-Dorottya utca – Lillafüred közti egyszeri menettérti utazásra az alkalmi különvonaton. A
részvételi díj magában foglalja 1 fő részére a köszöntő ital, a kiválasztott háromfogásos vacsora, valamint 1-1 pohár
üdítő árát. Az elhelyezés normál 2. osztályú vasúti kocsiban, míg az étteremben többfős asztalnál történik.

Kétfős éttermi asztalnál, ill. vadászati tematikus szalonkocsiban történő elhelyezés felára:
1 500 Ft,-/ fő
Érvényes 1 főre a Miskolc-Dorottya utca – Lillafüred közti egyszeri menettérti utazásra az alkalmi különvonaton. A
részvételi díj magában foglalja 1 fő részére a köszöntő ital, a kiválasztott háromfogásos vacsora, valamint 1-1 pohár
üdítő árát. Az elhelyezés vadászati tematikus szalonkocsiban, míg az étteremben kétfős asztalnál történik.

A programon való részvétel kizárólag előzetes helyfoglalás és jegyváltás után lehetséges!
A helyfoglalás határideje: 2017. november 7. kedd 23:59.
Az ímélben történt jelentkezés után minden érdeklődőt tájékoztatunk a jegyek megváltásának módjáról.

JELENTKEZÉSKOR KÉRJÜK MEGADNI:
-

a jelentkezők nevét és címét (számla kiállításához),

-

igényt tart-e a feláras kétfős, ill. szalonkocsis elhelyezésre,

-

személyenként a kiválasztott menü(k) sorszámát, vagy nevét
(1-es, ill. 2-es menü),

-

ha társasággal érkezik, igényt tart-e együttes elhelyezésre.

JELENTKEZÉS / további tudnivalók:

kisvasut@eszakerdo.hu

Minden jelentkezést legfeljebb 3 munkanapon belül visszaigazolunk!

FIGYELEM!
-

A programot legalább 30 fő előzetes jelentkezése és jegyváltása esetén rendezzük meg!

-

A befizetett részvételi díj visszatérítésére legfeljebb november 7-ig tett lemondás esetén van mód.
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