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Szeptember 23-25. 
SZÜRETI GASZTRO HÉTVÉGE

Az ősz csodálatos ízeivel, házi lepényekkel, musttal, 
látványgrillezéssel köszöntjük a szüretet szállodánkban. Pénteken 

a gyöngyösfalui HetedHét pincészet érkezik hozzánk organikus 
borkóstolóval, szombaton pedig pálinkakóstolóra hívunk mindenkit. 
A gyerekprogramok is az ősz és a szüret jegyében várják a kicsiket: 

szőlős képeslapot készítünk, játszunk az ősz gyümölcseivel, 
és természetesen a Sárkánymese és 

az esti Bubbles Disco sem maradhat el.  

WILD & FIELD GRILL SNACK 
Októberben szombat délutánonként grillezünk a teraszon az őszi 

erdők-mezők éléskamrájából.  Házi készítésű szarvaskolbász, 
lepények, sült alma, sütőtök és körte, fűszernövényes péklángos, 

fermentált savanyúságok, gesztenyemézes sütemények, 
csupa ínycsiklandó őszi finomság, melyek átmelegítik 

testünket-lelkünket. Az ételek mellé a helyi biogazdaság, 
az Ezerarcú Batáta fekete berkenye és homoktövis italait, 

és a Kőszegi Sör különleges csapolt nedűit kínáljuk. 

Szeptember 30 – október 2. 
MESÉS BUBBLES HÉTVÉGE
Mesés Bubbles hétvége a magyar népmese napjához kapcsolódóan. 
Merüljetek bele a sárkánymesék és a magyar népmesék világába, 
vegyetek részt mesés vetélkedőnkön, játsszatok a Bubbles sárkányokkal 
és az animátorokkal, pancsoljatok és táncoljatok kedvetekre!  
A hétvégén megismerkedhettek Dávid Ádámmal, a Sárkányhaverok 
szerzőjével, aki vidám, interaktív műsorral mutatja be Nektek 
a Bubbles Club sárkányokról írt verseit.
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A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
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Október 29 – november 6. 
ŐSZI SZÜNET

Itt az őszi szünet, várnak a kalandok Bükfürdőn! Ismerd meg 
a varázslók, boszorkányok és szörnyek birodalmát, mutasd meg, 

milyen rémesen tudsz kacagni, élvezd ki a szünet minden pillanatát!

Animációs programok: kézműves programok az ősz terményeivel 
és az erdők állataival, manók furfangos próbája, babzsák futam, 

Őszanyó kincsei, Sárkánymesék és Bubbles disco. 

Halloween napi programok: „Csokit vagy csalunk” játék és Halloween 
kvíz, halloween-i pinata a mini disco-ban, a büféasztalon pedig 

„rémesen” finom desszertek várnak rátok!

A boszorkányoknak egy külön napot szentelünk november 4-én, 
boszorkánytánccal, egy „rém” jó versennyel és boszorkány party-val. 

November 11 -13. 
LIBANAPOK
Libasült, ludaskása, libamájpástétom és ínycsiklandó őszi finomságok 
a büféasztalon a Vinora Borház újborainak kíséretében.  
A gyerekeket a Bubbles Club sárkányai bűvölik el, a pancsolások 
között pedig „libás” kézműves programok, izgalmas vetélkedők 
nyújtanak vidám szórakozást.


