XI. Rotary Tokajhegyaljai szüret
Sátoraljaújhely
KEDVES ROTARYS BARÁTUNK!
A Sátoraljaújhelyi Rotary Club baráti szeretettel
meghív a már hagyományos és sikeres Tokajhegyaljai szüretre.
Rendezvényünk időpontja:
2019. október 4-6. (péntek - vasárnap).
Barátságfejlesztő rendezvényként indítottuk el
Rotary Tokaj-hegyaljai szüretünket, amelyet
immár tízedik alkalommal rendezünk meg. Az
eddigi résztvevők visszajelzései alapján úgy
gondoljuk ez a leginkább vendégcsalogató
rendezvénye a Sátoraljaújhelyi Rotary Clubnak.
Visszatérő vendégeink vannak, és számuk
évről-évre nő.
PUZZLE
rendezvény

A Rotary Tokaj-hegyaljai szüreti mulatságon
kötetlen formában barátkozhatunk,
cserélhetünk tapasztalatokat, ezzel erősítve a
Rotary mozgalmat.
2019. október 4. péntek
Érkezés a szállásra, amely javasoltan a szabad
szobák betöltéséig a Tengerszem Camping
Sárospatakon, ahol két programpontunk is van.
1800 Folklór
program.
Majd
baráti
beszélgetés, közös étkezés és pálinka/
borkóstolás tábortűz mellett.
2019. október 5. szombat
Szüret
730 - 800
Zenés ébresztő, percre pontosan
pitymallatkor
pálinkával
a
Tengerszem Camping területén
830
Indulás a szüret helyszínére
autóbusszal, személygépkocsival
(a klub szervezi, a kötetlen
részvétel érdekében)
930Reggeli a szőlőben helyi ízekkel.
1030 -1300
Szüret –
(szüretelés, aszúzás
technikájának elsajátítása), a
szőlősorok között szíves
kínálással, meglepetés
programmal.
00
30
12 - 13
Ebéd a szőlőhegyen (alkalomhoz
illő menüsor)
1400
Indulás a szálláshelyre vagy, ha
jelzitek
igényeteket,borászat
látogatása,
ahol
a
szőlőfeldolgozás
menetét
megismerhetitek.

A szálláshelyen regenerálódás, erőgyűjtés az
esti programra.
1800
Indulás a pincébe
00
Meglepetés program, zenés
19
vacsora a Világörökség részét
képező hercegkúti Gombos-hegyi
pincesoron, hajnalig tartó
mulatsággal, énekkel és tánccal.
00
22
Szállítás a szálláshelyre
autóbusszal.
A feltételeket az RC Sátoraljaújhely
biztosítja:
- a szüreti jókedvet,
- a jó időt,
- a Tokaj hegyaljai jó bort és pálinkát,
- a zempléni finom ételeket,
- cigányzenét,
ezen kívülaz autóbuszos szállítást és a
kikapcsolódás feltételeit.
A szüret helyszíne: Tokaj-hegyaljai szőlődűlő.
2019. október 6.vasárnap
Fakultatív program – önköltséges- igény
estén megszervezzük
Lehetőségek:
1. Zemplén Kalandpark attrakciói (libegő,
bob pálya, kalandtúra park).
2. Városnézés Sárospatakon, vagy
Sátoraljaújhelyben, esetleg Szlovákia
(Borsi, Rákóczi fejedelem szülőháza).
3. Látogatás a Magyar Nyelv Múzeumába
(Széphalom-Kazinczy kert)

Rotary Club Sátoraljaújhely
H 3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 3.
www.rotarysatoraljaujhely.hu
E-mail: rcsatoraljaujhely@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/rcsatoraljaujhely

Költségek:
A szállást mindenki önköltségen rendezi.
Foglalásban, ügyintézésben segítünk.
Részvételi díjak:
Szombat egésznap (tartalmazza a szürettel
kapcsolatos minden (reggeli, ebéd, vacsora,
meglepetésprogram, italfogyasztás, szállítás,
cigányzene)1 fő /szüret + vacsora/ 20.000 Ft
Szombat szüreti délelőtt 1fő/szüret13.000 Ft
Szombati szüret gyerekeknek
(12 év alatt):
5.000 FtAdományok
utalása:
10402757-27512645-00000000

Szállás lehetőségek:
Múzeumkert
PanzióSzéphalom3988
Széphalom,
Kazinczy
utca
275.
muzeumkert@gmail.com
Furmint hotel
http://hotelfurmint.hu/
Huszár Panzió3950 Sárospatak, Kazinczy u.
3.http://www.huszarpanzio.hu
Tengerszem Camping 3950 Sárospatak
Herczeg Ferenc út 2 http://tengerszemcamping.hu
Csillagfény Panzió3980 Sátoraljaújhely,
Mártírok útja 29.http://csillagfenypanzio.hu/
Hotel Hunor3980 Sátoraljaújhely, Torzsás utca
25.
▼

Jelentkezési határidő 2019. szeptember 6, a
mellékelt jelentkezési lapon. A jelentkezéseket
a visszajelzések alapján regisztráljuk.
Információk:
A programmal kapcsolatos további kérdésekről
az
alábbi
kontakt
személyek
adnak
felvilágosítást:
Fábrikné Király Klára, 2019/2020 elnök,
Tel: 06/30/6451994
E-mail: rcsatoraljaujhely@gmail.com;
fabrik.klara@gmail.com
Géczi Ágnes 2019/2020 titkár,
Tel: 06/20/5825660
E-mail: rcsatoraljaujhely@gmail.com
mami610505@gmail.com
Fizetés:
A részvételi díjakat, támogatói jegy értékét az
RC Sátoraljaújhely K&H Bank Zrt-nél vezetett
10402757-27512645-00000000
számlájára
kérjük átutalni 2019. szeptember 13-ig.

Kedves Barátaink!
Ha tehetitek, látogassatok el Zemplénbe.
Szerezzétek meg a puzzle képeteket!
Barátsággal várunk titeket.
Sátoraljaújhely, 2019. július1.
Fábrikné Király Klára
elnök 2019/2020

Géczi Ágnes
titkár 2019/2020

