
Menü 1 ... Pulykatokány, párolt sárgarépa és krumplipüré   G  

Menü 2 ... Színes csavart tészta fűszeres paradicsomszósszal  A , C 

Menü 3 ... Rántott csirkefalatok sültburgonyával, ketchuppal  A , L , M

Menü 4 ... Csevapcsicsi sült krumplival  A , M

Mindegy, hogy menüvel vagy nélküle – 
a fantasztikus kalandok garantáltak!

Menük az éhes felfedezőknek

Óvodáknak és iskoláknak 

10 gyermektől

Foglaljátok le most nagyszerű 
ajánlataink egyikét!

A gyermekeknek minden menühöz jár egy 0,3 literes Vöslauer Junior 
szénsavmentes ásványvíz és egy meglepetés ajándékba.

www.familypark.hu

ajánLat CSOPORTOKnAK
ajánLat CSOPORTOKnAK
ajánLat CSOPORTOKnAK

TOP aJáNLaTTOP aJáNLaT

Normál ár: € 27,00

€16,50
Menü nélkül, gyermekenként

Menüvel, gyermekenként

Érvényes április, szept. és okt.

€21,50
mesés ármesés ár

CSOPORT áRaKCSOPORT áRaK

€19,50Menü nélkül, gyermekenként

Normál ár:  € 27,00

€24,50Menüvel, gyermekenkéntCSAK 
CSAK 

mesés mesés 
árár

CSAK CSAK 



Ezt a csoportoknak szóló ajánlatunkat kizárólag iskolai osztályok és óvodák vehetik igénybe, hétfo”to”l 
péntekig. Júliusban és augusztusban a 11 óra utáni ido”szakra sajnos nem tudunk asztalfoglalást biztosítani. 

A csoportoknak szóló ajánlatunk lefoglalásához kérjük, töltsétek ki online jelentkezési nyomtatványunkat: 

www.familypark.hu/ovodak-iskolak

Kérjük, vegyétek figyelembe, hogy a csoportoknak szóló kedvezmények csak előzetes írásos bejelentkezés (legalább 3 nappal 
az érkezés előtt) után vehetőek igénybe. A jelentkezések feldolgozása hétköznap, az iroda nyitvatartási idejében történik 
(H–Cs: 8:00–16.30, P: 8:00–16:00).

A foglalás csak a Familypark írásos visszaigazolása után válik érvényessé!  
Kérjük a tölünk kapott visszaigazolást hozzátok magatokkal.
Lemondásra írásban, legkésőbb az érkezés napján 9.00 óráig van lehetőség!

Az ajánlatok a legalább 10 gyermekbo”l álló csoportokra érvényesek. Amennyiben a látogatás napján mégis 
kevesebb, mint 10 gyermek lenne jelen, a csoportárat csak akkor tudjuk biztosítani, ha mind a 10 gyermek 
belépo”jét megfizetitek. 10 fizető gyermekenként egy kísérőszemélynek ingyenes a belépés a szabadidőparkba. Valamennyi 
további kísérőszemély kedvezményes árú belépőjegyet válthat 22,50 euróért. A buszvezetőnek ingyenes a belépés és egy 
uzsonnajegyet is kap 4,00 euró értékben. 

ÉVES BÉRLETTEL RENDELKEZO”K FIGYELEM! Kérjük, éves bérleteteket mindenképp hozzátok magatokkal és mutassátok azt be 
a kasszánál! A belépés csak ekkor ingyenes! Fizetni csak a menüért kell 5,00 eurót. 

Információk az étkezésro”l
Igény esetén ételallergiásoknak is biztosítunk menüt. 
Amennyiben lehetséges, figyelembe vesszük az időbeli, ültetésre és terembeli elhelyezkedésre vonatkozó kívánságokat. 

A menüvel együtt rendelt ajánlatok esetén kérjük a kísérő személyeket, hogy saját magukat ne írják bele 
a menüválasztási listába. A helyszínen, az étteremben különféle ételek közül lehet választani 
és ezeket kérjük, közvetlenül az étterem kasszájánál fizessétek ki. 

Kérjük, hogy a csoportok pontosan érkezzenek az étterembe, mert csak így 
tudjuk biztosítani a helyfoglalást. Ételkívánságaitokat legkéso”bb egy héttel 
a látogatás elo”tt írásban adjátok meg. Helyfoglalást csak azon
csoportok számára tudunk biztosítani, akik rendeltek egy ebédmenüt is. 

Örömmel várjuk látogatásotokat! 
A Familypark csapata

Van még kérdésetek? Irodánk készséggel áll rendelkezésetekre.

Információ: +43 (0)2685/60707, Fax: 02685/60707-1299
E-mail: office@familypark.at, www.familypark.at,
Märchenparkweg 1, A-7062 St. Margarethen i. Bgld.
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