
 
 

Márciustól novemberig nyitva tartó üdülőnk jó lehetőséget kínál a Velencei-tó 
környékének megismerésére. Ezen kívül a tábor adottságai kedvezőek a sport, 

művészeti, más tematikus táborok szervezésére is. A szálláshely Velencén 
található, a XIII. kerületi Önkormányzat Ifjúsági Táborában. Az üdülő a 

vasútállomástól, a Velencei-tótól pár percre található. A tábor nagy udvarral 
rendelkezik, ahol a szabadidő eltöltésére sokféle lehetőség van: gumitéglás 

focipálya, kosárlabda pálya, fedett részen pingpongasztalok, kiépített játszótér, 
szalonnasütésre, tábortűz rakására kijelölt hely. 

    Az üdülőben a gyerekek elhelyezése 4-6-8 ágyas fürdőszobás és fürdőszoba 
nélküli szobákban történik. A fürdőszoba nélküli elhelyezésnél a közös fürdők a 

szobák közelében található. A csoportvezetők részére 2-3 ágyas fürdőszobás 
szobát biztosítunk. Az üdülő fele részben kőépületből, fele részben rönkházakból 

áll.  
    A táborban több közösségi helyiség van a programok lebonyolítására. Az 
üdülővel szemben található az iskola tornaterme, amelyet kedvezményesen 

igénybe tudnak venni. A napi 3x-i étkezést az ebédlőnk saját főzőkonyhája 
szolgáltatja. 

 

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

 

A táborozás ára :5800 ft / nap / fő - teljes ellátás / háromszori étkezés 

 
Szállás / éj Reggeli Ebéd Vacsora Összesen 

kirándulás 3800 Ft 400 Ft 900 Ft 700 Ft 5800 Ft 
erdei iskola 3800 Ft 400 Ft 900 Ft 700 Ft 5800 Ft 

Erdei iskolás csoport esetén 20 fő után kettő kísérő részvétele ingyenes. 
Nyári táborozás 

(Főszezon) 
 

A táborozás ára : 6100 ft / nap / fő - teljes ellátás / háromszori étkezés 

 
Szállás / éj Reggeli Ebéd Vacsora Összesen 

táborozás 3800 Ft 500 Ft 1000 Ft 800 Ft 6100 Ft 
20 fő után egy kísérő részvétele ingyenes. 

 
 

Szép kártyát elfogadunk. 
 
 

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

kidkft58@gmail.com 
 

Szalai Tibor: 06-20-911-7732 
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„Tavaszi Erdei Iskola” 

 
1. nap 

Szállás elfoglalása 

Kastélymesék  

Múzeumpedagógiai foglalkozással 
2. nap 

Madárdal tanösvény-túra, vezetéssel 

Kézműves foglalkozások 

3. nap 

Dinnyési Várpark, Interaktív jelmezes foglalkozással  

Sárkányhajó program 
4. nap 

Agárdi Gyógy- és Termálfürdő, 

Élménypark látogatása 

5. nap 

Tóparti bringaexpedíció 

Zárás. Hazautazás 
 
 

Az ajánlat 2022.03.14.-06.10.-ig érvényes. 
 

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

Teljes ár: 38.800.- 
 
 

Az erdei iskolás csoporttal érkező kettő kísérő részvétele ingyenes. 
 

Információ: Paulovits Monika: 06-20-358-5513 
 

 

 
 

   

A kirándulást tervező csoportoknak még a következő programokat ajánljuk: 
 

                                        Tábori programlehetőségek 
 
 

o Település felfedező túra, Csapatépítő játék, kézműves foglalkozás. 

Programszervezés: Paulovits Monika      20/358-5513 

o Egészséges életmód előadás:                                        +36 70 411 8430 

o Kézművesek: 

o Kovácsolás: Zsinkó István                                            +36 20 545 1987 

o Fazekasság: Fekete Krisztina                                       +36 20 401 9039 

o Nemezelés:                                                                    +36 30 307 4290 

o Bőrözés, szövés, fonás, táltosdob készítés: Tóth Ica     +36 30 931 7494 

                         Hazáért Körút tematikus élménytúra 
Rendhagyó pedagógia program a Velencei-tó térségének négy különleges helyszínén:  

A kápolnásnyéki Vörösmarty Emlékház, a Gárdonyban lévő Gárdonyi Emlékház, a pákozdi Katonai 
Emlékpark- Nemzeti Emlékhely és a kápolnásnyéki Halász-kastély tematikus élménytúrára hívja az 5-8. 

osztályos korosztályt. 
 

                                  Velencei programok 
 

 facebook.com/Kapolnasnyekmuzeum/                                     +36 20 390 4865 

 facebook.com/Vörösmarty-Emlékház-Kápolnásnyék              +36 70 382 3054 

 http://www.halaszkastely.hu/                                          +36 21 292 0471 

 https://www.facebook.com/BencehegyikilatoVelence/        +36 70 566 7399 

 http://tekerbringa.hu/                                                                  +36 20 975 5036 

 https://velenceitohajozas.hu/                                                     +36 30 271 3292 

 facebook.com/Gárdonyi-rönkvár-466100726814566/           +36 30 402 6811 

 https://www.velencei-to.hu/Gardonyi-Geza-Emlekhaz-hu   +36 30 905 4870 

 https://www.agarditermal.hu/                                          +36 22 579 230 

 http://tulipiros.hu/                                                                        +36 30 976 5234 

 http://varpark.hu/                                                                         +36 20 928 7156  

 https://m.facebook.com/madarvarta/?locale2=hu_HU          +36 20355 0162 

 dunaipoly.hu/hu/helyek/tanosvenyek/madardal-tanosveny  06 30 663 4630 
 

                                 Kirándulási lehetőségek 
 

 Pákozd- Sukoró  
vadex.hu/hu/turizmus-erdei-iskola/pakozd-sukoroi-arboretum 

      Arborétum: Szakvezetés                                                                     30 1946 207 

      Katonai Emlékpark: Bejelentkezés                                                        22 200 204 

 Székesfehérvár  

https://turizmus.szekesfehervar.hu/                                                 22 537 261 

 Tác-Gorsium                                                                          

http://www.gorsium.org/                                                                             22 315-583  

http://www.facebook.com/Kapolnasnyekmuzeum/
http://www.facebook.com/Vörösmarty-Emlékház-Kápolnásnyék
http://www.halaszkastely.hu/
https://www.facebook.com/BencehegyikilatoVelence/
http://tekerbringa.hu/
https://velenceitohajozas.hu/
https://www.facebook.com/G%C3%A1rdonyi-r%C3%B6nkv%C3%A1r-466100726814566/
https://www.velencei-to.hu/Gardonyi-Geza-Emlekhaz-hu
https://www.agarditermal.hu/
http://tulipiros.hu/
http://varpark.hu/
https://m.facebook.com/madarvarta/?locale2=hu_HU
https://www.dunaipoly.hu/hu/helyek/tanosvenyek/madardal-tanosveny
http://www.vadex.hu/hu/turizmus-erdei-iskola/pakozd-sukoroi-arboretum
https://turizmus.szekesfehervar.hu/
http://www.gorsium.org/

	Hazáért Körút tematikus élménytúra

