X. BEREMENDI TÚRAKERÉKPÁROS
TALÁLKOZÓ
Most már hagyományosan!
Az ország legdélibb pontján
2018. 06.22-06.24.
/Péntek-Szombat-Vasárnap/
Programtervezet:
JÚNIUS 22., PÉNTEK:
 érkezés (legközelebbi vasútállomás: Villány /17 km/, vagy Magyarbóly /7 km/)
 szállás elfoglalása
 programajánlatok:
o strandolás
o ismerkedés Beremend nagyközséggel
o új Helytörténeti Kiállítás megtekintése
o iskolatörténeti múzeum megtekintése
JÚNIUS 23., SZOMBAT:
 indulás:08:30., Szabadság tér
 túra Horvátországba: Kopácsi-rét (90 km): ismerkedés a nemzeti parkkal, hajókirándulás Kopácson:
75 kuna/3150 Ft/fő
 halpaprikás, tészta, kenyér, bor, ásványvíz, rétes: 60 kuna/2500 Ft/fő
 hazafelé fagylaltozás Petárdán
 Megbékélés Kápolna megtekintése
 este borkóstolás a beremendi szőlőhegyen, Józsi bácsinál, zsíros kenyérrel
JÚNIUS 24., VASÁRNAP:





Strandolás
Kovácsműhely, Galéria és vendégház megtekintése
Magyarország legdélebbi pontja
Kalandos beremendi falu(tor)túra

A határátlépéséhez érvényes személyi igazolvány/útlevél szükséges.
A túra útvonala többségében kisforgalmú aszfaltos alsóbbrendű út és kerékpárút.
A túra emlékére minden résztvevő matricát kap a kerékpárra.
A túrákat kisbusz kíséri büfével. 
A horvátországi hajókirándulásra és a halpaprikásra előzetes jelentkezés szükséges.

LÁTOGASSATOK EL HOZZÁNK, JÓL FOGJÁTOK MAGATOKAT ÉREZNI!
MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!
GYERTEK ELŐBB – TÁVOZZATOK KÉSŐBB! 
A túrán és a kísérőprogramokon mindenki saját felelősségére vesz részt!
Bővebb információ:
Murin Ferenc murinf@duna-drava.hu 06-30/587-14-50


Általános tájékoztató
Szálláslehetőségek és árak Beremenden:
Sátrazás a kemping területén (strandbelépőt nem tartalmaz):
Az iskola tornatermében, tornaszőnyegen (saját hálózsákban):

1500 Ft/fő/éj
600 Ft/fő/éj

Idegenforgalmi díj Beremenden nincs!

Étkezés: ebben az évben építkezés miatt az étkezést mindenkinek egyénileg kell megoldania.


Velence Pizzéria (Szabadság tér) nyitvatartás:
H – Cs:

11.00 – 21:00

P – Szo:

11:00 – 24:00

V:

14:00 – 24:00



Élelmiszerbolt (Tom Market) Pizzéria mellett
nyitvatartás: H-Szo: 05:00-20:00, V: 06:00-18:00



Tornyos Pékség, Kossuth u.
nyitvatartás: H-P: 05:00-20:00, Szo: 05:00-19:00, V: 06:30-09:30



Dohánybolt Szabadság tér (cigaretta, lottó)
nyitvatartás: H-Sz: 06:00-20:00, V: 07:00-12:00



A strandon 2 db büfé üzemel barátságos árakon

Egyéb szolgáltatások árai:
- A fesztiválnak részvételi díja nincs.
- A helyi érdekességek megtekintése ingyenes!
- A szőlőhegyi látogatás 1000 Ft-os egységáron, mely korlátlan bor, pálinka,
zsíros kenyér fogyasztással jár.
- A Megbékélés Kápolna megtekintése ingyenes (támogatást elfogadunk)
- A strandbelépő egész napra, felnőtt: 1000 Ft, gyermek: 600 Ft,
félnapos (16h-tól 20h-ig) 600 Ft és 400 Ft.
- A kovácsműhely látogatása ingyenes (fogyasztást egyénileg rendezve)

A szervezők a programváltozás jogát fenntartják, de a kínálat csak bővülhet! 

