Búcsúztassa az óévet és
köszöntse az új évet Tiszakécskén a
Parton Hotelben, 2-3 éjszakás
csomagajánlatunk szerint.
Kellemes környezetben várjuk kedves vendégeinket, élőzenével,
bőséges svédasztalos vacsorával, tombolával.
A pihenést többek között a szálloda közelében lévő gyógyfürdő
biztosítja, egy darab egy alkalmas fürdőbelépővel, melyet a Parton
Hotel recepcióján térítésmentesen vehetnek át. A szállodában darts,
csocsó, biliárd, bowling és drinkbár várja a szórakozni vágyó
vendégeket.
2017. december 29.
Érkezés 14 órától
Vendégfogadás: egy pohár forralt bor és 1 kupica pálinka
Menüválasztásos vacsora 18-20 óra között
- Gulyásleves vagy karfiol krémleves
- Vadas marha tésztával vagy mézes-mustáros csirkecomb hasábburgonyával
- Sütemény

2017. december 30.
Svédasztalos reggeli 8-10 óra között
Menüválasztásos ebéd 12-14 óra között
- Betyárleves vagy brokkoli krémleves
- Marhapörkölt tarhonyával vagy bolognai spagetti
- Sütemény
Érkezés 14 órától (a 2017. december 30-án érkezőknek a program vacsorával indul)
Vendégfogadás: egy pohár forralt bor és 1 kupica pálinka
Menüválasztásos vacsora 18-20 óra között
- Francia hagymakrémleves vagy orjaleves
- Székelykáposzta vagy csirkemájjal töltött borda rizzsel
- Sütemény

2017. december 31.
Svédasztalos reggeli 8 - 10 óráig
Reggeli után fürdőbelépők kiosztása
Szilveszteri svédasztalos gálavacsora 19 órától
 Hideg előételek
 Leves
Sertésragu leves
Korhelyleves
 Fő ételek:
Bőrös malacsült pezsgős káposztával és hagymás törtburgonyával
Aszalt szilvával töltött sertésszűz baconbe tekerve steak burgonyával
Mandulás pisztráng, kapros tejszínes mártásban
Parton csirkemell paradicsommal, füstölt sajttal
 Desszert
Almás-meggyes lepény
Somlói galuska
Krémes
Pogácsa
Éjfélkor ajándék egy pohár pezsgő
Éjfél után
 Lencsefőzelék malacsülttel
 Virsli
 Poharas kocsonya
Éjfél után tombola értékes nyereményekkel

2018. január 01.
Svédasztalos reggeli 8 - 11 óráig
Reggelit követően kijelentkezés a szállodából (13 óráig)
Hosszabbításra nincs lehetőség.

Érdeklődni, jelentkezni e-mailen az
info@horizontkapcsolatrendszer.hu címen
vagy
telefonon a 30/989-0088, illetve a
30/9797-964 számon lehet

Szilveszteri csomagajánlataink
4 nap/3 éjszaka 2 fő részére
2017. december 29 - 2018. január 01-ig
93.900 Ft klasszik szobában
109.900 Ft komfort szobában
3 nap/2 éjszaka 2 fő részére
2017. december 30 - 2018. január 01-ig
62.600 Ft klasszik szobában
73.600 Ft komfort szobában

