Évadnyitó Mini Találkozó
Harkány, 2018. március 23-25.
Idei első hosszú hétvégés találkozónkat a dél-baranyai fürdővárosban, Harkányban tartjuk. A
kényelemről a négy csillagos Dráva Hotel apartmanjai és a szálloda wellness részlege, a szórakozásról
pedig sok Minizés és nagyszerű programok gondoskodnak. Megnézzük hazánk egyik legszebb és
legjobb állapotban lévő várát, a siklósi várat, élvezzük egy kicsit a méltán híres harkányi gyógyfürdő
szolgáltatásait, ellátogatunk Magyarország legdélebbi pontjára, és persze jókat eszünk, iszunk,
beszélgetünk! A város meghívására kiemelt vendégei leszünk a hagyományteremtő célzattal
létrehozott IV. Tavaszköszöntő Ünnepnek is, és míg a harkányiak a rendezvény fő attrakcióiban –
Minijeinkben – gyönyörködnek, mi megtartjuk éves közgyűlésünket a Terehegyi Faluházban. A jó idő
csak valószínű, a jó hangulat viszont garantált!
Szállás
Dráva Hotel Thermal Resort****, egy-, illetve két hálószobás apartmanok
Cím: 7815 Harkány, Bartók B. u. 1. (GPS: D:18.239°; K:45.854°)
További információ: http://dravahotel.hu/szobaink/apartmanok/
Tervezett program
Péntek
14:00
19:00

Érkezés kora délutántól, fürdőzés a szálloda wellness részlegében
(http://dravahotel.hu/wellness/wellness-vilag/)
Svédasztalos vacsora (többféle hideg előétel, 2 féle leves, 3 féle főétel és köretek, 2-3
féle desszert, salátabár)

Szombat
7:00–9:00
9:00
Kb. 11:00
Kb. 13:00
Kb. 14:00
15:00
19:00

Svédasztalos reggeli
A siklósi vár meglátogatása (7800 Siklós, Vajda János tér 8.)
Magyarország legdélebbi pontjának meglátogatása a Minikkel
Érkezés a IV. Tavaszköszöntő Ünnepre (Harkány, Széchenyi tér), Minik leparkolása,
szabadprogram
Ebéd bográcsból (melyre a rendezvény vendégei vagyunk), illetve igény szerint
egyénileg a kézműves vásár területén
A Mini Club Hungary éves közgyűlése a Terehegyi Faluházban (7815 Harkány,
Széchenyi tér 19.)
Svédasztalos vacsora (többféle hideg előétel, 2 féle leves, 3 féle főétel és köretek, 2-3
féle desszert, salátabár)

Vasárnap
7:00 – 9:00
Svédasztalos reggeli
9:00 –
Harkányi Gyógyfürdő meglátogatása (7815 Harkány, Kossuth L. u. 7.)
A fürdőben mindenki addig marad, amíg jól esik, utána hazaindulás, illetve ebéd egyénileg.
Költségek
Regisztrációs díj:
Szállás ellátás nélkül:
Szállás reggelivel:
Szállás vacsorával:
Szállás reggelivel és vacsorával:
A szálloda wellness szolgáltatásai:

Siklósi vár:
Harkányi Gyógyfürdő:

1000 Ft/autó
5000 Ft/fő/éj (+500 Ft/fő/éj IFA 18 év felett)
6930 Ft/fő/éj (+500 Ft/fő/éj IFA 18 év felett)
8290 Ft/fő/éj (+500 Ft/fő/éj IFA 18 év felett)
9730 Ft/fő/éj (+500 Ft/fő/éj IFA 18 év felett)
Félpanziós ellátás esetén (ami pénteken csak a vacsorát,
vasárnap csak a reggelit jelenti) ingyenes, valamely étkezés
igénybe nem vétele esetén 2000 Ft/fő/nap
Felnőtt: 1800 Ft; Diák/nyugdíjas: 900 Ft; Gyermek: 600 Ft
Felnőtt: 3250 Ft; Csoportos felnőtt (15 fő felett): 2700 Ft;
Diák: 2200 Ft; Egyéb: http://www.harkanyfurdo.hu/

Jelentkezés, szállásfoglalás
Legkésőbb március 9-ig a mellékelt regisztrációs lap kitöltésével és elküldésével az
office@dravahotel.hu ÉS az info@miniclub.hu címre.
Egyéb tudnivalók:
- 1 szobás (2 fős) apartmanból 8 db, 2 szobás (2+2 fős) apartmanból 12 db áll a
rendelkezésünkre. Az 1 szobás apartmanok az igények és regisztráció sorrendjében kerülnek
kiosztásra.
- Minden apartmanhoz tartozik egy nappali, ahol 1 felnőtt vagy 2 gyerek kényelmesen
elhelyezhető, 3-4 fős család esetén tehát nem kell 2 hálószobát foglalni.
- A feltüntetett árak a teljes szobakapacitás igénybe vétele esetén érvényesek, vagyis az egy
szobás (2 fős) apartmanban 2 fő, a két szobás (2+2 fős) apartmanban 4 fő esetén.
- Ha egyedül érkeztek, vagy kétszobás apartmant foglaltok, a regisztrációs lapon kérjük,
tüntessétek fel, hogy kivel/kikkel szeretnétek egy szobában/apartmanban lenni, melyet a
szobabeosztásnál lehetőség szerint igyekszünk figyelembe venni.
- Az étkezések csak a szállással együtt vehetők igénybe.
A regisztrációs lap elküldése bármelyik e-mail címre a Dráva Hotellel történő megállapodásnak
minősül. A lefoglalt szállást az érkezés előtt 30 nappal kötbérmentesen lemondhatjátok, ezen túl
– ha mégsem jöttök – a következő mértékű lemondási díjat/kötbért sajnos ki kell fizetnetek:
o 30-21 napon belül történt lemondás esetén a megrendelt szolgáltatások 30%-a,
o 21-14 napon belül történt lemondás esetén a megrendelt szolgáltatások 60%-a,
o 14 napon belül történt lemondás esetén a megrendelt szolgáltatások 100%-a.

