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OSZTÁLYKIRÁNDULÁS ÉS NYÁRI TÁBOR AJÁNLÓ
ÉGERLIGET VENDÉGHÁZ, HARKÁNY (7815 BEREK U. 44/e)
A 2002-ben épült Égerliget Vendégházban egész évben folyamatosan fogadjuk
Önöket. Vendégházunk a város központjától, és a strandfürdőtől 700m-re
helyezkedik el csendes, nyugodt környezetben az üdülőtelep szívében. Az
épületben 46+6 fő elhelyezésére van lehetőség. A gyerekeknek 4-6-8 ágyas szobák
szolgálnak szálláshelyül, kísérőik szobái a földszinten helyezkednek el önálló WCvel, zuhanyzóval és előtérrel. A társalgó 50 fő befogadására alkalmas, itt kerül felszolgálásra a reggeli. Az
ebédet és vacsorát egy közeli étteremben biztosítjuk. A társalgóban pedig a következő programok
lebonyolítására van lehetőség: TV nézés, társasjátékok, vetélkedők.
Ajánlott programok: osztálykirándulás, erdei iskola, nyári táborok (honismereti, edzőtábor, néptánc tábor)

Adatok:

egész éves nyitvatartás

Szobák száma:

1db 4 ágyas, 3db 6 ágyas, 3 db 8 ágyas szoba a gyerekeknek

2 db 3 ágyas szoba önálló WC-vel, zuhanyzóval és előtérrel a
kísérők részére
Férőhely:
Főzési lehetőség:

46+6 fő
nincs

KORMORÁN VENDÉGHÁZ, MATTY (7854 KOSSUTH L. U. 92.)
A Duna-Dráva Nemzeti Park kapujában, festői környezetben Harkánytól 9 km-re,
Siklóstól 6 km-re elhelyezkedő Matty településen 2004. május 1-től a Kormorán
Vendégházban érdekes és tartalmas erdei iskola programmal várjuk vendégeinket.
A szálláshely egy újonnan épült kőépület, amely összesen 85+35 fő elhelyezését
biztosítja 4-6-8-10 ágyas szobákban. Ehhez tartoznak az új, korszerűen felszerelt
vizesblokkok, a társalgó, tárolóhelység, konyha. A kísérők részére minden igényt kielégítő 3 ágyas szobák
állnak rendelkezésre saját előtérrel, WC-vel, zuhanyzóval a megfelelő pihenés biztosítása céljából. Étkezés
helyben biztosított. A vendégház területén, mintegy 6700m2-en különféle szabadidős programok
bonyolítására van lehetőség (labdajátékok, szalonnasütés stb.) ill. kellemes kikapcsolódást nyújt az ide
tartozó kiserdő és horgásztó.
Ajánlott programok: osztálykirándulás, erdei iskola (programokkal, szakvezetés a Nemzeti Parkkal
együttműködve), nyári táborok (honismereti, lovas-tábor, természetjáró, edzőtábor, néptánc tábor, stb.)

Adatok:
Szobák száma:
Férőhely:
Főzési lehetőség:
Árak: szállás 2000 Ft/fő/éj,

nyitva tartás: május 1-október 15.
gyerekeknek 4-6-8 ágyas szobák
a kísérőknek 3 ágyas szobák önálló WC-vel, zuhanyzóval
A épület 85 fő, B épület 35 fő
van
egyéjszakás felár 400 Ft/fő/éj
reggeli 550 Ft, ebéd 1000 Ft, vacsora 1000 Ft általános iskolásoknak
reggeli 650 Ft, ebéd 1100 Ft, vacsora 1100 Ft felnőtt csoport esetén

