Általános tájékoztató

„Délen az élen”
I.

Baranya Megyei Túrakerékpáros Találkozó

Beremend, 2019. június 28-29-30. (péntek-szombat-vasárnap)

Szálláslehetőségek és árak Beremenden illetve Kásádon
A szállás megrendelése a felsorolt elérhetőségeken keresztül történik.

Sátrazás a kemping területén
(sátor után nem kell fizetni)
maximum 100 fő befogadóképesség
1500 Ft/fő
Murin Ferenc 30-587-1450

Strand tetőtér
2 db háromágyas, 2 db kétágyas,
klímával 3000 Ft/fő

Kovácsműhely
2 db kétfős szoba 3500 Ft/fő
László János 30-216-8274

Szőlőhegyi vendégház
8 fő 4500 Ft/fő
Juhász Anett 30-400-8393

Református paplak
8 fő 2000 Ft/fő
Vörös Miklós 30-870-4198

Motoros vendégház
10 fő 3000/fő
Marton Csaba 30-385-5099

Murin Ferenc 30-587-14-50

Kásád vendégház (3 km)
19 fő 3000 Ft/fő
2 db faház 2x4 fő 3000 Ft/fő
Halászné Szender Ildikó 20-947-0661

A szállásokról fotók megtekinthetők a http://www.beremend.hu/ honlapon.

Étkezés
Pénteki napon az összes étkezés, szombaton a reggeli és a vacsora, illetve vasárnap a reggeli
önellátással történik.
Vendéglátóhelyek, élelmiszerboltok:
• Velence Pizzéria (Szabadság tér) P-Sz 11:00-23:00 V 14:00-22:00
regisztrációs karszalaggal 10% kedvezmény
• Tom Market (pizzéria mellett) P-Sz 05:00-20:00 V: 6:00-18:00
• Tornyos Pékség (Kossuth u. 18.) P 05:00-20:00 Sz: 05:00-19:00 V 6:30-9:30
• Strandon büfé üzemel a strand nyitvatartási idejében
• Dohánybolt P-Sz 06:00-20:00, V 07:00-12:00

Egyéb szolgáltatások árai
A találkozó részvételi díja egyszeri 1800 Ft/fő, mely tartalmazza
• a találkozó pólóját
• a szombati ebédet (egytál étel)
• az ingyenes strandbelépőt nyitvatartási időben
Csak vasárnapi regisztráció esetén a részvételi díj 1200 Ft/fő, mely tartalmazza
•
•

a találkozó pólóját
az ingyenes strandbelépőt nyitvatartási időben

A vasárnapi horvátországi túrára ebéd igényelhető a jelentkezési lapon megjelölve (egytál étel és házi
sütemény), amelynek ára 850 Ft/fő.
A bankszámla számunk: K&H 10402434-50526865-90491004
A szolgáltatások igénybevételéhez regisztrációkor kapott karszalag viselése szükséges.
A helyi nevezetességek megtekintését ingyenesen biztosítjuk.
A Duna-Dráva Cement Kft. jóvoltából az első 75 jelentkező céglogós pólót kap ajándékba.
A jelentkezési időszak 2019. május 2-től június 18-ig tart.
A jelentkezés sorrendjének meghatározásakor az utalás időpontja a mérvadó. Az utaláskor a
közlemény rovatba kérnénk a szolgáltatások díjait tételesen feltüntetni.
Maximális létszám: 300 fő

Bővebb információ és jelentkezés:
Murin Ferenc delenazelen@gmail.com 30/587-1450 http://www.beremend.hu/

A szervezők a programváltozás jogát fenntartják.
A határ átlépéséhez érvényes személyi igazolvány/útlevél szükséges.
A túra útvonala többségében kisforgalmú aszfaltos alsóbbrendű út és kerékpárút.
A túrákat kisbusz kíséri kerékpárszállítóval, elsősegélynyújtó személlyel.
A túrán való részvétel és a KRESZ szabályainak betartása mindenkinek saját felelőssége.

