PITYPANG CSALÁDOS TÁBOR A TISZA-TÓNÁL

Időpont:.
Augusztus 19, szerdától, augusztus 23, vasárnapig. Öt nap, négy éjszaka.
Szállás:
Poroszló
Ez egy, az idén felújított ifjúsági szálló 2 db 6 ágyas, 3 db 12 ágyas és 1 db 10-12 ágyas
szobával. A szobák két szinten helyezkednek el, mindkét szinten van néhány tusoló és vécé.
A földszinten van egy konyha, egy hűtővel, főzési lehetőséggel, de kevés edénnyel.
Ágyneműt adnak.
Zárt udvara van néhány játékkal.
A szabad strand, az étterem, ahol enni tudunk, bevásárlási lehetőség 200-500 méteren belül.
Ez 2000 Ft/fő/éjszaka + IFA
Program:
Az öt napból három napon fogunk evezni (szerdán, pénteken és szombaton).
Ez 9000 Ft/ fő felnőtt, 7500 Ft/fő 14-18 éves, és 6500 Ft/fő 6-14 éves valamint 3000Ft/fő 6
év alatti esetében.
Csütörtökön délelőtt megnézzük az Öko-parkot az akváriummal. Itt vezetést kapunk-kérünk,
láthatunk vidra-etetést, kérhetünk 3Dmozit.
Délután vízi sétára megyünk 5 fős, motorral felszerelt csónakokkal, amiket oktatás után mi
irányíthatunk, az útvonalat GPS segítségével tervezhetjük meg. Ez 5500 Ft / csónak/ 2-2,5
óra.
Vasárnap délelőtt tanösvény látogatása, délután a Kaland sziget (itt többféle jegy
vásárolható, tájékozódhattok a honlapjukon) a cél.
Szerdán este lampionos felvonulás lesz a tavon, ami szerintem érdekes látványosság.
21-én este Rúzsa Magdi koncert ( ingyenes, egyébként a szállásunk udvaráról is teljesen
élvezhető ).
Étkezés:
Az étkezés a Tavirózsa étteremben lesz.
Első estére előre megrendeljük az ételt, második estétől mindenki magának rendelhet.
Reggelit családonként megoldjuk a szálláson. Az evezésekhez szendvicset kell
készítenünk.
A másik két napon vagy szendvicset viszünk, vagy büfében, étteremben van lehetőség
étkezni. Ez már vérmérséklet kérdése.
Utazás:
Saját gépkocsikkal megyünk, de együtt. A szállás csak szerdán 14.00 után foglalható el, de
lehetőséget kaptunk, hogy a hűtőbe bepakoljunk, s utána megyünk tovább evezni
Tiszafüredre.
Anyagiak:
A kaland-szigeti program, az étkezések költségeit mindenki magának rendezi, a többi költséget
közösen fizetjük. A befizetések részben megtörténtek. Következő részletet a tábori megbeszélésnél
2015.06.23-án 19.00-tól tudjuk fogadni a Pitypang Háznál.

VÁRUNK BENNETEKET SOK SZERETETTEL!!

