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2 éjszakás szilveszteri ajánlatunk: 
-  Disznótor látványkonyhával és lovasbemutatóval az Új 

Tanyacsárdában 
- Szilveszteri mulatság az Öreg Tanyacsárdában cigányzenével és retro 

discoval 
- 2 éj szállás, 2-, 3 ágyas elhelyezéssel. 

 
 
December 30-án Disznótor 
látványkonyhával  
az Új Tanyacsárdában (utazás egyénileg). 
 
Este a szállás elfoglalása a Hotel Uno-ban.. 
 
12.00-tól a csárdában a munkálatokat a böllér irányítja, a vendégek figyelemmel 
kísérhetik a hagyományos ételek elkészítését. 
13.00 Készül a sült vér és sült máj, melyekből kóstolót adunk. 
A vendégek megismerkedhetnek a munkafolyamatokkal: a hurka és 
kolbásztöltéssel. 
 
Kb. 15.00 órakor lovasbemutató, kocsizás, hó esetén 
szánkózás  
 
Kb. 15.30 Estebéd 
Menü: 

- Orjaleves 
- Disznótoros tál:  

pecsenye, véres és májas hurka, sült kolbász, 
párolt káposzta, magyaros tört burgonya 

- Fánk baracklekvárral 
Az estebéd alatt a jó hangulatról a csárda cigányzenekara 
gondoskodik.  



 
 
A program végeztével utazás Kecskemétre egyénileg a Hotel Uno-ba, 
ahol megérkezés után szobák elfoglalása. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
December 31-én Szilveszter az Öreg 
Tanyacsárdában 
A feldíszített étteremben a megterített asztaloknál 
mindenkit welcome drink és négyfogásos, ízletes vacsora 
vár, éjféli étkezéssel.  
 
 
 
 
 

Érkezéskor Vendégváró "chef" és  Welcome drink 
 

A Mesterszakácsok 4 fogásos szilveszteri vacsorát készítenek éjféli étkezéssel. 
 

Tombola  
 
 

Vendégeinket az est folyamán a Tanyacsárda cigányzenekara, Csóka Gyula 
prímás vezetésével és Dj KaTRuN retro discóval szórakoztatja.  

 
 
 
 
 
 

 
Csomagár: 
 
2 ágyas szobában 
36.500.- Ft/ fő mely tartalmazza:   
- 2 éjszaka szállást kétágyas szobában 



- december 30-i disznótor programot látványkonyhával és lovasbemutatóval, 
kocsizással 
- december 31-i szilveszteri mulatságon való részvételt, welcome drinkkel, 4 
fogásos gálavacsorával és éjféli étkezéssel 
- transzfer a szilveszteri mulatságra és vissza 
 
 
A csomagár nem tartalmazza az Idegenforgalmi adót, mely 400.-Ft/fő/éj. Az 
idegenforgalmi adó a szálláshelyen fizetendő.  
 
 
Igény esetén reggelit biztosítunk a Tanyacsárdában.  Reggeli ár 2.400.-Ft/ fő / 
reggeli. 

 
Árunk az Áfa-t tartalmazza. 

Vendégeink részére ingyenes parkolási lehetőséget biztosítunk. 

 

  
  
  
  
  
  
  
 

A szilveszteri időszak foglalásaira a következő fizetési feltételek 
érvényesek: 
A foglalás a teljes összeg 50%-nak teljesítése mellett érvényes. A fennmaradó 
összeget kérjük érkezéskor, a helyszínen kiegyenlíteni.  
A szilveszteri csomagajánlatot tartalmazó foglalás 2016. november 30-ig 
kötbérmentesen lemondható.  
2016. december 1-december 24 közötti lemondás esetén a megrendelt 
szolgáltatások 50%-át számlázzuk ki kötbérként.  
A rendezvényt megelőző 7 napon belüli lemondás, vagy a lemondás elmaradása 
(no show) esetén a megrendelt szolgáltatások 100%-át kiszámlázzuk.  
 
 
 

További érdeklődés, megrendelés: 
 

E-mail:tanyacsarda@tanyacsarda.hu 
 

Tel: +36 76 356 010 
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