Meghívó
MinŐrség Évadnyitó Mini Találkozó
Szalafő, 2019.03.28-31
Ezennel szeretnélek meghívni Benneteket Minijeitekkel együtt Nyugat-Magyarországra, az Őrség
szívébe, Őriszentpéter mellé, Szalafőre. Gyönyörű hamisítatlan falusi környezetben, vadregényes
tájakon, és nem utolsó sorban kanyargós, Mininek való utakon fogjuk közösen megnyitni a 2019-es
Minis szezont, és megemlékezni a Mini 60. születésnapjáról. A reményeink szerint napfényes hétvégét
sok Minizéssel, kultúrával, korongozással, pálinkával, sajttal, tökmaggal és finom házi készítésű
ételekkel fogjuk eltölteni, jó társaságban és szuper hangulatban.
A központ a Boronaház fogadó lesz Szalafőn, és a szállások onnan 2 km-es körzetben találhatóak, a
Gatter fogadó-ban, a Nimród vendégház-ban. Ha ez sem lenne elég, (mert olyan sokan leszünk), akkor
még rengeteg szabad szálláshely lesz a környéken ebben az időszakban. Ha megnézitek a szállásokat,
akkor fogtok találkozni sokágyas szobákkal is, de ne féljetek, nem kell majd sok emberrel
megosztanotok a szobákat, mert sikerült megállapodnunk a tulajdonosokkal. Szinte minden szobához
tartozik majd fürdőszoba is, és akár száz éves berendezési tárgyakkal berendezett autentikus szobák
is vannak a kínálatban. A szállások szervezését mi elintézzük helyettetek de ha akartok, foglalhattok ti
is magatoknak Szalafőn, vagy a közeli szerek bármelyikén szállást.

Program:
MinŐrség Évadnyitő Mini Találkozó 2019.03.28-31.
„Earlybird” Csütörtök 28.03.2019
16.00. - tól érkezes Szalafőre a Boronaházba
19.30. - Szalonnasütéses vacsora a Boronaház-ban, amelyre a vendégeink vagytok, bandázással,
és beszélgetéssel
Kultúr Péntek 29.03.2019
08.00. - Reggeli házi finomságokból a Boronaházban, vagy a Gatter fogadó-ban
09.00. - Indulás, Velemérre, ahol meglátogatjuk az Árpád korabeli templomot
10.30. - Indulás, Csótár Rezső "Standup" keramikus mesterhez, korongozás, pálinkakóstoló
12.30. - Indulás Szalafőre az Őrszem Fogadó-ba
13.00. - Ebéd, ahol 2 féle menüből, és 2 desszertből lehet előre választani:
A menü (Húsleves, vadpörkölt nokedlivel, savanyúsággal)
B menü (Erdei gomba leves, rántott csirke, rizzsel, savanyúsággal)
A desszert (tökös-mákos vagy túrós-meggyes rétes)
B desszert (ízes, vagy kakaós palacsinta)
14.30 - Indulás a Pityerszeri Skanzen-be, ahol megnézzük az őrségi életet bemutató kiállítást
16.30 - Szabadprogram, ahol az őrségi Tökmagütő-t és egy Csokoládé manufaktúrát fogunk
meglátogatni. Érdemes velünk jönni!
18.00 - Az őrségi Sajtkészítés bemutatója, és sajtkóstoló a Gatter fogadóban
19.30 - Vacsora a Gatter fogadóban (füstölt csülkös babos káposzta) amit a „Szalafői Banya”
csapat készít el nekünk, házi hozzávalókból.
21.00 - Esti „bandázás” a Gatter fogadóban

Túra szombat 30.03.2019
3 Ország Túra, Magyarország, Szlovénia és Ausztria érintésével (kb. 160 km)
A nap sok minizéssel tarkított, - és ugyan nem lesz rendes ebéd - , de vendégeink lesztek egy friss
lángosra a délután folyamán, és igény szerint egy festői tónál lehetőség lesz hozott anyagból piknikezni
is.
08.00 - Reggeli házi finomságokból a Gatter fogadóban
09.00 - Indulás Lendvára a Vinarium torony-ba, ahol reményeink szerint autóinkkal kirajzoljuk a
„Mini 60” feliratot a parkolóban, és készíthetünk róla néhány gyönyörű fotót is a magasból.
11.00 - Indulás Szlovénián és Ausztrián keresztül Szentgotthárd érintésével Apátistvánfalvára,
(letölthető GPS track, és papír alapú „itiner” a csomagban)
13.30 - Érkezés Apátistvánfalvára, ahol megnézzük a Határőr múzeum-ot, és megemlékezünk a
határőr hősökről
14.30 - Indulás a Hársas tó-hoz, ahol friss lángossal várnak bennünket, és van lehetőség piknikezni
is.
17.00 - Indulás Szalafőre, délután szabad program
19.00 - „All you can eat” (egyél amennyi beléd fér) vacsora a Bognár éttrem-ben Szalafőn, és a
MinŐrség Évadnyitó Mini Találkozó záró akkordja
21.00 - Közös beszélgetés és „bandázás” a Gatter fogadóban
Wellness vasárnap 31.03.2019
09.00 - Reggeli házi finomságokból a Gatter fogadóban
10.30 - Közös indulás Lentibe
11.30 - Fakultatív program Lovásziban a Légópince meglátogatása, vagy a Minizésben megfáradt
tagok pihentetése a Lenti gyógyfürdő-ben (nem szervezett program, csak akkor valósul meg
ha kedvünk lesz hozzá)
13.30 - Fakultatív ebéd a Don-Quijote étterem-ben Lentiben
15.30 - Hazautazás
Reméljük, hogy megnyeri tetszéseteket az összeállított program, és sokan döntötök úgy, hogy már
csütörtök este elkezditek a hosszú Minizés nélkül időszak után az első Mini-s hétvégét 2019-ben.
Kérem töltsétek ki a jelentkezési lapot és küldjétek nekünk vissza a vargagab76@gmail.com e-mail
címre legkésőbb március. 15.-ig!
Nagyon várunk Benneteket
Anikó, Gojo és az őrségi vendéglátóink!

