Neszmély Községért Közalapítvány
2544 Neszmély, Fő út 129.
Telefon: 06 34 451 778/2
Fax: 06 34 550 017
Mobil: 06 30 961 6358
E-mail: nkkalapitvany@gmail.com
„ NESZMÉLYI TÚRA ÍNYENCSÉGEKKEL”
ÁRAJÁNLAT
Tisztelt leendő Partnerünk!
Neszmély Községért Közalapítvány családok, baráti társaságok, munkahelyi közösségek számára
megszervezi „Neszmélyi túra ínyencségekkel” programját. Melyen túravezetővel együtt tekinthetik meg
településünk nevezetességeit, történelmét, érdekességeit. A séta útvonalát, az adott kínálatból Önök
választják ki. A túra minimum 8 fős csoport jelentkezése esetén, egyeztetett időpontban kerül
megszervezésre.
Az ajánlatban szereplő helyszínek szabadon kombinálhatók, ezáltal a túra időbeni elosztása a látogatott,
igényelt helyszínek függvénye. A túrák mindenkori kiindulópontja a neszmélyi művelődési ház előtti tér.
Az egyes helyszínekre 30-45 percet kell számolni, amely tartalmazza a helyszínek közötti séta, valamint az
adott helyszínen eltöltött időt is. Ez alól kivétel a Sertésvölgyi Pincesor, amely általában a túra végpontja,
erre 45-60 percet kell számolni.

Korma fő
500 HUF/fő

Református templom
500 HUF/fő

Katolikus templom
500 HUF/fő

Sertésvölgyi Pincesor
Borkóstolás,
házi kenyér, házi sajt
2990 HUF/fő

Király kút
Albert király kútja
500 HUF/fő

Hajómúzeum,
Hajóskanzen
500 HUF/fő

Rétes Pajta és
Apartmanház
500 HUF/fő

Makovecz Stílusú Iskola
500 HUF/fő

Keleti Villa
500 HUF/fő

A fentiek alapján egy komplett túra időtartama 4,5-6 óra közötti időtartamú.
A sajt-, kenyér- és borkóstolás a Sertésvölgyben történik. Ekkor a résztvevők kecskesajtot, házi kemencés
kenyeret és különböző, hagyományos körülmények között termesztett szőlőből készített bort ízlelhetnek
meg. Eközben a pincetulajdonos(ok) mesél(nek) a pincé(k)ről, a borkészítés folyamatáról és a kóstolt
borokról. Igény esetén lehetőség van bográcsétel elfogyasztására is a Sertésvölgyben (rossz idő esetén a
Művelődési Házban). (A feltüntetett ár ezt a szolgáltatást nem tartalmazza.)
A HAJÓSKANZENBEN OKTÓBERTŐL CSAK LÁTOGATÁSRA VAN LEHETŐSÉG!
Neszmély Hajóskanzen területén április 1. és szeptember 30. között büfé várja az érkezőket, lángost, hekket
vagy gyrost fogyaszthatnak. Lehetőség van a hajómúzeum látogatására is. Az ár nem tartalmazza a
skanzenben elfogyasztott étel, ital árát.

SPECIÁLIS AJÁNLATOK
1. Azon partnereink, akik a komplett túrát megrendelik, és azon részt vesznek, azoknak az eredetileg
számított 6990 HUF/fő helyett 5990 HUF/fő árat ajánlunk.
2. A Sertésvölgyből lehetőség nyílik a neszmélyi Várhegyen található középkori várrom megtekintésére,
amelyet a vállalkozó szellemű látogatóknak díjmentesen biztosítunk, amennyiben legalább 4 helyszín
látogatását megrendelik.
3. A túra folyamán lehetőség nyílik a híres „Neszmélyi Rétes” kóstolására és vásárlására előzetes
egyeztetés esetén. A túra kiajánlott ára a rétes kóstolás árát nem tartalmazza. (Egy szelet rétes ára: 300
HUF.)
Ha ajánlatunk felkeltette érdeklődését, keressen bennünket az alábbi elérhetőségeken:


e-mail: polgarmester@neszmely.hu telefon: 06/20/9191882 Janovics István



e-mail: nkkalapitvany@gmail.com , telefon: 06/30/9616358 Forray Zsuzsanna

EGYÉB INFORMÁCIÓK
Bankszámlaszám:
Neszmély Községért Közalapítvány 63200188-11033145 (Pannon Takarék Bank Zrt.)
Közlemény: a jelentkezéskor megadott név, valamint „Neszmélyi túra ínyencségekkel”
Reméljük ajánlatunk elnyeri tetszését, és hamarosan vendégeink között üdvözölhetjük,
Neszmélyen.
Neszmély Községért Közalapítvány

