
 
 

Tavaszi, őszi kirándulási és erdei iskolai, valamint nyári táborozási lehetőséget 
kínálunk az Önök által szervezett csoportok részére a Balatonon. A táborhely jó 

lehetőséget biztosít azoknak, akik a Balaton déli partjának nevezetességeit 
szeretnék fedezni. Ezen kívül nyelvi, művészeti, sport és turisztikai tábor 

szervezésére is adottak a feltételek, Balatonszemesen, a Pillangó 
Gyermeküdülőben a Balaton partjától 200 m-re, a vasútállomástól 5 percre. Az 

üdülő a település központjának közelében helyezkedik, így minden fontosabb hely 
/ vasútállomás, szabad strandok, élményfürdő, vásárlási lehetőségek, kikötő/ 

hamar elérhető. Az üdülő, nagy udvarral rendelkezik: homokos focipálya, 
palánkokkal, szabadtéri kondi park, homokos röplabdapálya, kosárlabdapálya, 

pingpongasztalok, külön hely található tábortűzhöz, szalonnasütésre, 
Valamint egy nagy teremmel/ kb. 200 m2/csoportfoglalkozások számára, 
felette nagy terasszal, ahol a szabadidő eltöltésére sokféle lehetőség nyílik. 

Az üdülőben a gyerekek részére 4-6-8 ágyas fürdőszobás szobákat, a 
csoportvezetők részére 2-3 ágyas fürdőszobás szobákat biztosítunk. Az 
üdülő kb. 200 fő elhelyezésére alkalmas, de ezen belül a csoportok jól el 

tudnak különülni. 
 

Tavaszi, őszi kirándulások, erdei iskola árai (fő/éj) 
(Elő-és utószezon) 

 
A táborozás ára : 5300 Ft / nap / fő - teljes ellátás / háromszori étkezés 

 
Szállás / éj Reggeli Ebéd Vacsora Összesen 

kirándulás 3400 Ft 400 Ft 800 Ft 700 Ft 5300 Ft 

erdei iskola 3400 Ft 400 Ft 800 Ft 700 Ft 5300 Ft 
Erdei iskola esetén 20 fő után kettő kísérő részvétele ingyenes. 

 

 
 
 

 

Nyári táborozás 
(Főszezon) 

 

A táborozás ára : 5600 Ft / nap / fő - teljes ellátás / háromszori étkezés 

 
Szállás / éj Reggeli Ebéd Vacsora Összesen 

táborozás 3600 Ft 400 Ft 900 Ft 700 Ft 5600 Ft 
20 fő után egy kísérő részvétele ingyenes. 

 
Szép kártyát elfogadunk. 

 

Bővebb információt az alábbi elérhetőségeken talál: 
               www.kidkft.hu 

                kidkft58@gmail.com 
szamotokft@gmail.com 

Szalai Tibor: 06-20-911-7732 
Mórás Zsolt: 06-20-578-1180 
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„Tavaszi Iskola Piknik” 
 

1. nap 
de. Szállás elfoglalása 

du. Cseles kelepce szabadulószoba 

2. nap 
Bringatúra Szántódpusztára 

3. nap 
 Sárkányhajózás Siófokon 

4. nap 
Könyvtárlátogatás, könyvtári óra 

5. nap 
de. Latinovits Emlékház látogatása,  

foglalkozással 

du. Zárás. Hazautazás 
 

Szállással,(5nap 4éjszaka) napi 3xi étkezéssel, programokkal. 

Az ajánlat 2021.04.19.-06.15.-ig érvényes. 
 

Jelentkezési határidő 2021.03.15. 
 

Az erdei iskolás csoportokkal érkező kettő kísérő részvétele ingyenes. 
 

Teljes ár:    35.500.- 

 
 
 

Nyári Szabadidős Programcsomag 
 

1. nap 
de. Szállás elfoglalása 

du. Balatonszemesi élményfürdő látogatás 

2. nap 

 Cseles kelepce, szabaduló szoba 

3. nap 

„csokibonbon” készítés kézműves foglalkozás 

4. nap 

de.  Bringatúra tihanyi kirándulással. 

5. nap 

de.  Balatonboglár kisvonattal a Gömbkilátóra és kalandparkba. 

Gömbkilátó, bobozás, 1óra kötélpálya 

du. Zárás. Hazautazás 
 

Szállással,(5nap 4 éjszaka) napi 3xi étkezéssel, programokkal. 

Teljes ár:    39.000.- 
 

A csoporttal érkező egy kísérő részvétele ingyenes. 

 

Bővebb információ: Paulovits Monika: 06-20-358-5513 

 

 

 

 

 

 

 

 

       A kirándulást tervező csoportoknak a következő programokat ajánljuk:  
 
 

                                             Tábori programlehetőségek 
 

 Színházi előadás,          (Szegedi Miniszínház) Papp Attila: 30/938-6583     
 Városi kisvonat túra,   (Vilivonat) Kispál Zsolt:                      20/966-2824 
 Biciklitúra szervezése (Tekerbringa) Teker Zoltán:             20/975-5036 
 Csapatépítő játék, Település felfedező túra, Kézműves foglalkozás, 

programok  szervezése (Paulovits Monika)                            20/358-5513 
 

                            Balatonszemes programlehetőségek 
 

                                                                                                  balatonszemes.hu 
 Postamúzeum                                                                                     84/360-160  
 Latinovits Emlékház                                                                       30/965-6769 
 Pálos Kiállítás                                                                                   30/965-6769 
 Élményfürdő                                                                                       84/360-210   
 Hajózás                                                                                                 84/310-050 

 

                Környező települések programlehetőségei 
 

 Kilátó, Kalandpark, Balatonboglár.                                            30/282-9599 
 Cseles kelepce, Balatonlelle.                                                         30/292-5383 
 Kézműves Csokiműhely, Balatonlelle.                                       70/334-5423 
 Élménybirtok, Rádpuszta.                                                             70/434-7833  
 József Attila Emlékház, Balatonszárszó.                                    30/864-9134 
 Csukás Színház, Balatonszárszó.                                                 30/592-4246 

 

 Kilátó, Balatonföldvár.                                                                    84/ 553-088 
 Tourinform, Balatonföldvár.                                         balatonfoldvar.info.hu 

 Levendulás, Kőröshegy.                 facebook.com/pg/koroshegyilevendulas  

 Madárkert, Kereki.                                                                         30/ 866-6444 
 Skanzen, Szántódpuszta.                                                                  84/348-947    
 Kalandpark, Zamárdi.                                                                     20/449-6832 
 Sárkányhajózás Siófok.  Kardos László:                                     70/314-4013 

                                            

                           Balatoni kirándulások 
 Tihanyi Apátság, Levendula-ház                                                     bfnp.hu/hu 

 Kis-Balaton és környéke                                                                    bfnp.hu/hu 

 Keszthely - Festetich kastély                                                 helikonkastely.hu 

 Sümeg - Vár                                                                                         sumegvar.hu 

 Tapolca - Tavasbarlang                                                                          bfnpi.hu  
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