DISZNÓTOROS
MONORON
Időpont: 2020. január 30.
Találkozás: 7:00 órától a Blaha Lujza téri parkolóban

Utazás: autóbusszal
Indulás: 7:30 órakor

Program
Elutazás Monorra, ahol egy igazi falusi disznótoros napon vehetünk részt.
- érkezés reggel, fogadó pálinka (0,5dl), zsíros deszka, forralt bor, tea
Ezt követően kis sétát teszünk a környéken. A monori Strázsa-hegyen egy
kisebb falu nagyságával vetekedő, pincékkel, borházakkal sűrűn beépített
szőlőskertek alkotta pincefalu található. A hangulatos pincék közt sétálva
eljutunk a Strázsa hegyi kilátóig, ahol a panorámában isgyönyörködhetünk. Ezután visszatérünk egy
kis falatozásra.
- tízórai: sült vér, forralt bor, tea
A tízórai után egy kisebb kirándulást teszünk: Ócsára látogatunk, ahol a monumentális, 13. századi
bazilikát nézzük meg, mely a román kor legértékesebb fennmaradt magyarországi alkotása.
Lehetőség lesz a templom szomszédságában megbújó Tájház megtekintésére
is, ami valójában ma már hat egyedi műemléki védelem alatt álló épületből áll,
különböző kiállításokkal.
Innen Dabasra megyünk, a kúriák városába. Közülük a legszebb Halász
Móricz 1821-ben klasszicista stílusban épült lakóház kúriája, melyet belülről is
megtekintünk. Dabas-Gyón leghíresebb szülötte Gyóni Géza költő, akinek
emlékszobája az Evangélikus templomban található.
Dabasi látogatásunk után visszatérünk Monorra, ahol az ebédet fogjuk
elfogyasztani:
- orjaleves,
- sült kolbász-hurka, sült húsok, tepsis burgonya, párolt káposzta,
savanyúság,
- mellé házi szörpök, bor, szóda, víz és ebéd után kávé.
Ára: 7.190,- Ft/fő (foglalásnál az irodában kell fizetni), (fogadást, tízórait és
az ebédet tartalmazza)
Igény szerint vásárlásra is van lehetőség. Füstölt kolbász (3000Ft/kg), füstölt
szalonna (2400Ft/kg) hurka (1800Ft/kg) sütnivaló kolbász (2500Ft/kg). Ezek
mind saját vágásból származó, saját készítésű, házi termékek. Kérjük vásárlási szándékukat
foglalásnál jelezni, hogy a házigazdák fel tudjanak készülni.
Visszaérkezés Budapestre 18-19 óra körül. Belépők: kb. 1.500,- Ft/fő

Részvételi díj: 8.990,- Ft/fő

Akciós ár: 5.190,- Ft/fő
Adminisztrációs díj: 1.000,- Ft/fő (kötelezően irodánkban fizetendő)
Fix ülőhely: 1.000,- Ft/fő
A program változtatásának jogát fenntartjuk!!!
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