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Gasztronómiai kalandtúra csomag  

baráti összejövetelekhez és csapatépítő programokhoz 

 

„Készítse el saját disznótorosát a gyulai S Big Fish Lake-en!” 

 

  

 

Hagyományos disznótoros étkek készítése és horgászat  

páratlan természeti környezetben, az ország egyik legszebb horgásztaván! 
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A csomagajánlat érvényessége: 2021. november 5 – 2022. február 28. 

Szállás: az S Big Fish Lake komfortos, felszerelt négyszemélyes faházaiban 

Létszám: a csomag 8 fő részére szól 

A csomag ára: 250.000,- Ft 1 éjszakára, 8 fő részére. Az ár nem tartalmazza az 

idegenforgalmi adót, melynek mértéke Gyulán éjszakánként 450,-Ft/fő. 

Éjszakák száma: a csomag 1 éjszakára szól, minden további éjszaka ára 5.000,- 

Ft/fő/éjszaka + idegenforgalmi adó. A szállás ára tartalmazza a reggelit is. 

A csoporthoz tartozó minden további vendég esetén 5.000,- Ft/fő/éjszaka + 

idegenforgalmi adó fizetendő. A szállás ára tartalmazza a reggelit is. Maximális 

csoportlétszám: 40 fő 

 

A gasztronómiai kalandtúra csomag tartalma: 

- Pálinkás vendégfogadás 

- 1 db 120 kg-os tisztított, hasított félsertés (a húsrészek – sonka, csülök, 

oldalas, szalonna, karaj, tarja, stb. – igény szerint elvihetők!) 

- A sertés feldolgozása szakavatott módon, böllér segítségével történik (az 

eszközöket a szervező biztosítja). A kívánság szerinti fogásokat (pl. töltött 

káposzta, toroskáposzta, fokhagymás sült, stb.) a helyszínen szakácsok 

készítik el. 

- Szállás hangulatos természeti környezetben, komfortos, felszerelt, 

négyszemélyes faházakban, külön tusoló használatával. A szállás ára 

tartalmazza a reggelit is. 

- Kültéri dézsa használata 

- Éjjel-nappali horgászati lehetőség az S Big Fish Lake-en 

- Zárt parkoló 

* DJ zenei szolgáltatás igény szerint, a csomagáron kívül rendelhető. 
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Bővebb információ a +36-20-274-5857-es telefonszámon, Misinkó Géza tógazdától  

vagy az sbigfishlake@gmail.com e-mail címen kérhető. 

 

„Lakjon jól” Ön is nálunk!  

Szeretettel várjuk a nagyhalak világába! 
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