
FERTŐ-PARTI DISZNÓÉLMÉNY A TORNÁCOSBAN! 
HAGYOMÁNYÖRZŐ DISZNÓTOR WELLNESSEL (3 nap, 2 éj) 
 

• Disznótoros - teljes ellátás, bőséges büféreggelivel, kóstolókkal, ebéddel, vacsorával  
• Pálinka kóstoltatás a disznóvágás ideje alatt a hegykői 1CSEPP pálinkafőzde remekműveiből 
• Korlátlan wellness használat: élménymedence hidromasszázzsal, finn szauna, gőzfürdő aromaterápiával, 

pihenőkert, csendszoba sófallal, vízágyakkal, teabár (Szombati napon wellness hosszabbítással 22:00 óráig) 
• Fitneszterem, cardio- és erőgépekkel  
• Térítésmentes parkolás 
• Ingyenes internet-hozzáférés 
• Kedvezményes éjhosszabbítás 

 
HAGYOMÁNYÖRZŐ DISZNÓTOR ÁRA 
38.500 Ft / fő / 2 éj – Fertőparti Panzió 
44.900 Ft / fő / 2 éj – Tornácos Hotel - Főépület 
 
Csoportos kedvezmény 15 fő felett: -10% 
 
Egyágyas felár: 30 % 
 
A csomagár nem tartalmazza az idegenforgalmi adót (400 HUF/fő/éj, 18 év felett). 
 
Érvényes: 2019. november 18 - 2020. március 1. között, minimum 2 éjszaka foglalása esetén. (kivéve ünnepnapokon) 
 
Kedvezményes éjhosszabbítás: 
6.850.-HUF / fő / éjszaka / reggelivel 
 
 

Rendezvénytermünkben Kiállítás régi lakodalmas – disznótoros fényképekből 
 
 

 
 

  



PROGRAM: 
 
1.nap 
Egyéni megérkezés, 14:00-tól szobák elfoglalása 
Pihentető wellness délután 
Négyfogásos félpanziós vacsora 
 
2.nap 
7:00 Megérkezik a mangalica 
 Sátras 1CSEPP reggeli a Mangalica társaságában a szabadban 

• 1CSEPP pálinka köszöntő 
• Sonkák, felvágottak, sajtok 
• Parasztos rántotta 
• Debreceni, virsli 
•  „Koszácsa” zöldségei (saját kertünk) 
• Friss pékáru 
• Reggeli forró italok 

 
Egész délelőtt Disznóvágás ahogy a régiek csinálták (szétbontás, feldolgozás, ételkészítés) 
 
12:00 Kolbásztöltő verseny 
 
13:00-15:00 Grillebéd 

• Grillezett mangalicaösszeállítás 
• Disznótoros finomságok (kövesztett, resztelt máj, stb.) 
• Smoker csirkemell 
• Parázsburgonya 
• Hegykői sült zöldségek 
• Saláták 
• Pogácsa 
• Fánk, sütőtökös narancslekvárral 

 
15:00-17:00 Délutáni szieszta: pihentető kikapcsolódás wellness udvarunkban.  Élménymedence 
hidromasszázzsal, finn szauna, gőzfürdő aromaterápiával,  pihenőkert, teabár, csendszoba sófallal, vízágyakkal 
 
17:00-19:00 Lovaskocsis 1CSEPP pálinkakóstoló 

Egy háromtételes kóstoló alkalmával megismerkedhet a 100 éves felújított „Masinaház” 
épületében működő 1CSEPP pálinkafőzdével, ahol a hagyományokat a legmodernebb technikával 
ötvözik. pálinkafőzdével, ahol a hagyományokat a legmodernebb technikával ötvözik. A hegykői 
pálinkamanufaktúra a Pálinka Nemzeti Tanács által szervezett Országos Pálinka- és Törkölypálinka 
Versenyen idén másodszor szerezte meg „Magyarország legeredményesebb pálinkafőzdéje”, 
illetve „Magyarország legjobb pálinkája” címeket. 
 

19:00-23:00 Fertőparti disznótoros vacsora, hegykői nótaesttel  
• Disznótoros káposzta 
• Disznótoros sültek, kolbászok 
• Mangalica Pékné módra 
• Házi csirkepaprikás galuskával 
• Kovászos házi kenyér 
• Savanyúságok 
• Házi rétesek 

 
 Kolbásztöltőverseny kóstolása, zsűrizése 
 Eredményhirdetés, díjak átadása 
  



 
3.nap 
 Büféreggeli kibővített Disznótoros finomságokkal 
 Disznótoros úti csomag: 

• töpörtyű 
• kövesztett 
• házi kenyér 
• Sült kolbász 
• +1CSEPP pálinka 

 


