
Kedves Pedagógusok és Szülők!

Egy osztály életében minden évben felmerül a kérdés: „Hova menjünk osztálykirándulásra? Hol legyen a tábor?  
Hol szervezzünk erdei iskolát?”  Majd ezeket követi még számtalan újabb kérdés.

Szeretnénk segítséget nyújtani Önöknek, ezért összeállítottunk egy olyan programfüzetet, mely akadálymentes szál-
láshelyeket és programokat kínál osztálykirándulások, táborok és erdei iskolák szervezéséhez.

A helyszíneket személyesen végigjártuk, érdeklődés esetén a szállásról kitöltött adatlappal (konkrét adatok szobákról, 
mosdóról, stb…) és fényképekkel tudunk segíteni a megfelelő hely kiválasztásában.   

Lehetőség van az ajánlatok egyéni kérések (tartózkodás hossza, kínált programok) alapján történő megszervezésére is.
Abban az esetben, ha egy osztályban csak pár mozgássérült gyerek van, és elegendő 2-4 akadálymentes hely, akkor a 
programfüzetben megtalálható helyszíneken kívül még más szállásokat is tudunk ajánlani.

Részletes információ a bsz@hungary4all.hu e-mail címen vagy a +36 30 399 4354-es telefonszámon kérhető.

Szeretettel várunk minden osztályt!
A Hungary4all csapata

AKAdálymenteS szálláshelyek 
és programok osztálykirándulások, 
erdei iskolák és táborok szervezéséhez
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Budapest
CON I tRIRIde

 “La regina del danubio” 
Questo nome si riferisce al più grande fiume dell’Europa Centrale che attraversa 
tutta l’Ungheria e Budapest dividendo la capitale in due parti differenti: la parte 
collinare, verde ed elegante che si chiama Buda e la parte pianeggiante, nuova  
e trafficata che si chiama Pest. 
Budapest come una signora schizzinosa per la notte si veste in abito da sera, e le 
numerose luci della città scintillano come i gioielli di diamanti che brillano sulla 
scollatura.

“La capitale delle terme” 
Questo nome si riferisce alla ricchezza di acqua termale e minerale della me-
tropoli dove ci sono 22 bagni termali. L’Ungheria è il secondo paese più ricco di 
sorgenti in Europa. 

“parigi dell’est” 
Questo nome si riferisce alle numerose costruzioni dell’architetto Eiffel realizzate  
a Budapest alla fine del XIX. secolo. Il ponte Margherita, la Stazione Ovest, nume-
rosi palazzi della Grande Circonvallazione ecc.

LeNgyeL-annafüRdő

„Képzelj el egy erdőt, ahol a fák majdnem az égig érnek, őzike kacsint cinkosan a 
bozótból, harkály röppen fáról-fára, és ha figyelmesen hallgatózol, azt is hallod, 
ahogy a völgy alján az Anna- forrás vize halkan csobog. Ugye milyen szép? 

Most képzelj hozzá egy takaros kis faházat - na jó, nem is olyan kicsit -, ami a 
völgy aljában áll, és ablaka alatt őzek legelnek. Erdészeti Erdei iskola ez, ami 
több, mint tíz éve, télen-nyáron nyitva áll az ide látogató gyerekek, és felnőttek 
előtt.”

Szállás:
A vendégházban 3 szobában 6 fő mozgássérült gyerek elhelyezésére van lehe-
tőség, a nappaliban pedig még 4 pótágy helyezhető el. A házban 3 fürdőszoba 
van, amiből 2 akadálymentes.
Az erdei iskola épületében összesen 42 fő elhelyezésére van lehetőség, 4 szo-
bában. A földszinten 2 db emeletes ágyas szobában és egy 4 ágyas szobában  
12 mozgássérült gyerek elhelyezésére van mód. A tetőtérben 22 fő aludhat. 
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sZÁLLÁs:
A csoportok a vendégházban és/vagy az erdei iskola épületében szállhatnak meg.

ÉtKeZÉs:
Igény szerint reggeli, ebéd és vacsora kérhető.

pRogRamoK:
Fürdőzés az akadálymentesített Tamási Fürdőben

Minősített erdei iskolai terepi foglalkozások

•	 Természetismereti interaktív foglalkozás 

•	 Erdei idegenvezetés, vadles 

•	 Kenyér- és perecsütés kemencében a Szentkúti kunyhónál 

•	 Kézműves foglalkozások: korongozás, gyöngyfűzés, csuhézás, nemezelés,  

fajátékok

•	 Környezetbarát technológiák bemutatása 

•	 (nap-, szélenergia, szürkevíz hasznosítás, nádgyökérzónás szennyvíztisztító, öko-

gazdálkodás, vályog- és faépítészet) 

•	 Vesszőkerítés-, vályogépítés Szentkúti kunyhónál  

Bemutatkozó kisfilm:

https://www.youtube.com/watch?v=kgD4TRWdywQ&feature=player_embed-

ded&list=UUvjEMv4whI89f-kGiduv9Yg

A programokról és árakról részletes tájékoztatást a programfüzetben található e-mail 

címen vagy telefonszámon kérhet. 
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Budapest
CON I tRIRIde
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tutta l’Ungheria e Budapest dividendo la capitale in due parti differenti: la parte 
collinare, verde ed elegante che si chiama Buda e la parte pianeggiante, nuova  
e trafficata che si chiama Pest. 
Budapest come una signora schizzinosa per la notte si veste in abito da sera, e le 
numerose luci della città scintillano come i gioielli di diamanti che brillano sulla 
scollatura.

“La capitale delle terme” 
Questo nome si riferisce alla ricchezza di acqua termale e minerale della me-
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A kemping fekvése igen kedvező. Közvetlen a Börzsönyi Tájvédelmi Körzet szom-
szédságában fekszik. A közelben található a Bánki-tó (szlovák tájház, 15 km), 
a Nőtincsi Seholsziget Kalandpark (13 km), a Szendehely-Katalinpusztai erdei 
Iskola és Kirándulóközpont (15 km).

A kemping területén 25 db 4 személyes faház található. Ezek közül 8 db aka-
dálymentesített faház. Van egy 3 házból álló házsor, ahol a házak tagoltak, két 
kétágyas hálószoba, és egy „nappali” található bennük. A hálószobák közül egy 
alkalmas kerekesszékes vendég számára. A nappaliban van egy étkező és egy 
konyhapult is.

A másik házsor négy akadálymentesített, 4 ágyas házból áll. Ezek a házak nem 
tagoltak, hanem a 4 ágy egy légtérben helyezkedik el.
A kempingben összesen 22 mozgássérült gyerek elhelyezésére van lehetőség.

dIósjenő PatakPart kemPINg
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sZÁLLÁs És ÉtKeZÉs:
A szállás félpanzióval vagy teljes ellátással foglalható.
Részletes információ: bsz@hungary4all.hu 

pRogRamoK:
szendehely-Katalinpuszta
A Katalinpusztai Kirándulóközpontban lehetőség van félnapos vagy egynapos progra-
mokon való részvételre. 

A helyszínen ebédelni vagy vacsorázni is lehet.

Bánk-szlovák tájház 
Akadálymentesen látogatható tájház.

nőtincs-seholsziget Élménypark
Az élményparkban a gyerekek félnapos vagy egynapos játékos programokon vehetnek 
részt.

A parkban ebédelni is lehet.

A programokról részletes tájékoztatást a programfüzetben található e-mail címen vagy 
telefonszámon kérhet. Ha a programokat rajtunk keresztül foglalják le, csoportos árat 
biztosítunk.
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A Fecskepalota a Vértes déli lábánál, a fejér megyei Gánt-Bányatelepen, nyugodt 
környezetben, erdők ölelésében található közösségi üdülőház.

Az üdülőház 9 db pótágyazott szobában 34 ággyal, 9 fürdőszobával rendel-
kezik. Felkészült személyzete és akadálymentesített kialakítása révén kiválóan 
alkalmas mozgássérült gyerekek fogadására, erdei iskola, osztálykirándu-
lás, tábor helyszíneként. Négyféle szobatípusban, az elhelyezéstől függően  
20-23 mozgássérült gyermek elhelyezése megoldható. 

Az épület belülről akadálymentesen átjárható, kapaszkodókkal felszerelt, a hoz-
zá tartozó udvar és parkoló is akadálymentes. 
A Fecskepalota télen, nyáron folyamatosan üzemel, padlófűtés biztosítja a me-
leget.
Az üdülőházban a társalgó, a ping-pong asztallal, csocsóval, bordásfallal fel-
szerelt tornaterem, a tágas étkező és a kemencével rendelkező vendégkonyha 
mind-mind a vendégek pihenését, tartalmas időtöltését szolgálják!
A házhoz zárt parkoló, fedett terasz valamint nyitott grillterasz kapcsolódik, a 
parkosított udvaron párakapuval felszerelt fedett kiülő, bográcshely és játszótér 
áll a vendégek rendelkezésére.

FECSKEPALOTA GÁNt

1192 Budapest, Hungária út 20. fszt.2.
Telefon: +36 30 399 4354, E-mail: bsz@hungary4all.hu, Web: hungary4all.hu



pRoGRamok:
3 nap / 2 éjszakás program

•	 Szállás, étkezés, mely 2 éjszaka szállást és 6 étkezést tartalmaz.
•	 Programok: környezetismereti filmvetítés, vadászati/ornitológiai előadás, bá-

nyamúzeum látogatás, növénygyűjtés és határozás, grillvacsora készítés, kemen-
cés sütés, Vértes Múzeum látogatása – interaktív kiállítás

6 nap / 5 éjszakás program
•	 Szállás, étkezés, mely 5 éjszaka szállást és 15 étkezést tartalmaz.
•	 Programok: környezetismereti filmvetítés, vadászati előadás, ornitológiai előadás 

– odú készítés, bányamúzeum látogatás, növénygyűjtés és határozás, grill vacsora 
készítés, kemencés sütés, filmvetítés a Vértesről, sárkányeregetés, fűszernövény 
ismeret, kézműves foglalkozás, Vértes Múzeum látogatása – interaktív kiállítás

3 nap / 2 éjszakás program saját busszal 
•	 Szállás, étkezés, mely 2 éjszaka szállást és 6 étkezést tartalmaz.
•	 Programok: vadászati/ornitológiai előadás, bányamúzeum látogatás, Székesfe-

hérvár belváros látogatása idegenvezetéssel vagy Fehérvárcsurgó Károlyi Kastély 
látogatása, kemencés sütés, Vértes Múzeum látogatása – interaktív kiállítás vagy 
Csákváron a Pusztai Állatpark látogatása

2 nap / 1 éjszakás program pedagógusok számára 
•	 Szállás, étkezés, mely 1 éjszaka szállást és 3 étkezést tartalmaz.
•	 Program: bányamúzeum látogatás, grillezés, borkóstoló, séta a geológiai parkban 

vagy túra a Haraszthegyi tanösvényen
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Kemenesmihályfa Celldömölktől 5 km-re északnyugatra található.

A szálláshelyen négy lakószoba (1 db 2 ágyas, 1 db 7 ágyas, 1 db 8 ágyas, 1 db 
10 ágyas), négy fürdőszoba, valamint egy nagy közösségi helyiség és nagy kony-
ha található. Szükség esetén egy betegszoba is rendelkezésre áll. A férőhelyek 
száma 30, de a szobákban emeletes ágyak vannak, így 13-14 fő mozgássérült 
gyerek elhelyezésére van lehetőség.

Az épület teljesen akadálymentes, kerekesszékkel járható. A fürdőszobák és a 
mellékhelyiségek felszereltsége lehetőséget nyújt kerekesszékes vendégek fo-
gadására is.

A házhoz tartozik egy három hold területű ősgyümölcsös is, a nagy kert kellemes 
zöld környezetet biztosít a táborhelynek. A táborhely kellemes hangulatát segíti 
az is, hogy a kertet három oldalról cserjék szegélyezik. Ezen a területen szabad-
téri sporthoz, játékokhoz is jut elegendő hely.

KemenesmIháLyfa 
IfjúságI szálláshely
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sZáLLás És ÉtKeZÉs:
Szállás napi háromszori étkezéssel.
Részletes információ: bsz@hungary4all.hu

pRogRamoK:
•	 Celldömölk - Kemenes Vulkánpark, mely akadálymentesen látogatható
•	 A környező településeken több strand és gyógyfürdő működik. A Mesteriben mű-

ködő fürdő akadálymentes, a medencéknél beemelő is segíti a mozgássérült sze-
mélyek vízbe jutását.

•	 A falu közvetlen közelében a szálláshelytől 2 km-re Tokorcs és Kemenesmihályfa 
között sétarepülőtér és lovas farm van.

•	 Egynapos kirándulással könnyen több jelentős idegenforgalmú város és nevezetes 
település is megtekinthető: Pápa, Sümeg, Sárvár, Kőszeg, Sopron, Fertőd, Győr, 
Pannonhalma, Ják, Egyházashetye, Szombathely, a Jeli Arborétum-akadálymen-
tes ösvény, Vasvár, stb.

A programokról részletes tájékoztatást a programfüzetben található e-mail címen vagy 
telefonszámon kérhet. Ha a programokat rajtunk keresztül foglalják le, csoportos árat 
biztosítunk.
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Budapest
CON I tRIRIdetata Öreg-tó HOtel és IfjúságI tábOr 

Az ifjúsági szállás az Öreg-tó partjától 300 méterre, gyönyörű természeti kör-
nyezetben fekszik. A 3 hektáros parkban számos szabadidős program várja a 
gyerekeket. 
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sZÁLLÁs:
Az ifjúsági szálláson akadálymentesített kőépületben 11 gyerek elhelyezésére van le-
hetőség (3 külön szoba (5-4-2 ágyas szobák, fürdőszoba + 1 WC/mosdó)

A szálloda földszintjén pedig 6 db 3 ágyas szobában (1-1 akadálymentesített férfi-női 
zuhanyzó/WC a vizesblokkokban) 18 gyermek elhelyezése lehetséges.

pROGRaM:
tata
•	 állatos programok (kisragadozó, vadászkutya, solymászat) 

•	 környezet és természetvédelmi programok

•	 művészeti programok

•	 kézműves programok

agostyán – Ökofalu
Élővilággal, természetismerettel kapcsolatos programok. A helyszínen ebédelési lehe-
tőség is van. 

A programokról részletes tájékoztatást a programfüzetben található e-mail címen vagy 
telefonszámon kérhet. Ha a programokat rajtunk keresztül foglalják le, csoportos árat 
biztosítunk.
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SCOPRIAMO Budapest
CON I tRIRIde

 “La regina del danubio” 
Questo nome si riferisce al più grande fiume dell’Europa Centrale che attraversa 
tutta l’Ungheria e Budapest dividendo la capitale in due parti differenti: la parte 
collinare, verde ed elegante che si chiama Buda e la parte pianeggiante, nuova  
e trafficata che si chiama Pest. 
Budapest come una signora schizzinosa per la notte si veste in abito da sera, e le 
numerose luci della città scintillano come i gioielli di diamanti che brillano sulla 
scollatura.

“La capitale delle terme” 
Questo nome si riferisce alla ricchezza di acqua termale e minerale della me-
tropoli dove ci sono 22 bagni termali. L’Ungheria è il secondo paese più ricco di 
sorgenti in Europa. 

“parigi dell’est” 
Questo nome si riferisce alle numerose costruzioni dell’architetto Eiffel realizzate  
a Budapest alla fine del XIX. secolo. Il ponte Margherita, la Stazione Ovest, nume-
rosi palazzi della Grande Circonvallazione ecc.

BaLatonmáRIafüRdő 
RegeNS WAgNeR VeNdégház

A Balaton déli partján, Balatonmáriafürdő központjában található családias 
hangulatú vendégház 30 kétágyas vendégszobában, két különálló akadály-
mentesített, közvetlen vízparti épületben kitűnő helyszínt biztosít mozgássérült 
gyerekek táboroztatásához, erdei iskolák, osztálykirándulások lebonyolításhoz. 

Minden szoba vizesblokkal ellátott, 12 szoba akadálymentesített, ahol 24 fő 
mozgássérült gyerek elhelyezésére van lehetőség. Ezenkívül van még 8 két-
ágyas szoba, akadálymentes mosdóval, melyek közepesen sérült, aktív kere-
kesszéket használó 16 fő mozgássérült gyerek számára megfelelőek. Mindkét 
épületben egy-egy közös, kerekes székesek által is használható zuhanyzó/WC áll 
rendelkezésre. Az épületekben közösségi terek, teakonyhák, játékszoba, torna-
terem, könyvtár, internet sarok teszi kellemessé az üdülni, pihenni idelátogató 
vendégek szabadidejét. A parkban grillezéshez, tábortűzhöz alkalmas hely, a 
gyerekeknek homokozó, hinta létesült. A tornateremben a gyerekek kipróbálhat-
ják az asztali teniszt, csocsózhatnak és minigolfozhatnak. 
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sZáLLás
Elhelyezés egyágyas vagy kétágyas akadálymentes szobákban svédasztalos reggelivel.

Bővebb információ: bsz@hungary4all.hu

ÉtKeZÉs:
Ebéd és vacsora a vendégházzal szemben lévő kitűnő konyhájú akadálymentes étterem-
ben rendelhető májustól októberig.

Menü 1.: 2 fogásos ebéd, 1 fogásos vacsora+desszert. 

Menü 2.: 2 fogásos ebéd+desszert, 1 fogásos vacsora+desszert.

Csak ebéd, vagy csak vacsora rendelése is lehetséges, illetve mód van arra is, hogy az 
ebéd helyett hidegcsomagot kérjenek a csoportok.

pRogRamoK:
- Kápolnapusztán a Bivalyrezervátum megtekintése 

- Vitorlázás a Balaton egyetlen, mozgássérülteket fogadni képes vitorlásán, a Judittán

- Keszthelyi kastély látogatása

- Helytörténeti Gyűjtemény állandó kiállításának megtekintése

- Séta a molóhoz és csatornához

A programokról részletes tájékoztatást a programfüzetben található e-mail címen vagy 
telefonszámon kérhet. Ha a programokat rajtunk keresztül foglalják le, csoportos árat 
biztosítunk.
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