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…tanévfelejtı tábor Igalon! 
 

 
 

zeretnéd a nyarat egy igazán jó szórakozással nyitni? Jókat 

kirándulni és friss vidéki levegıt szívni? Esténként filmet 

nézni, bográcsozni vagy éjszakai csillag lesen részt venni? 

Esetleg szívesen ellátogatnál a Szarvasfarmra, a híres patcai Katica 

tanyára vagy Pécsre?  Már elmúltál 6 éves, de még nem töltötted be a 

14-et? Akkor csatlakozz hozzánk egy többnapos fergeteges partyra 

2013. június 30-július 7. között!!! 

(8 nap/7 éjszaka) 

 

1) nap: találkozó a megbeszélt helyen és idıben, indulás Igalra, érkezés, 

ismerkedés, szabadtéri játékok, vacsora, „pokrócos esti mozizás” 

2) nap: reggeli után látogatás Bıszénfára a Szarvasfarmra (túra a farmon, 

állatsimogató), ebéd majd utazás Ibafára a Pipamúzeumba, délután 

fürdés az igali strandon, vacsora, „esti mese” 

S 



3) nap: reggeli, utazás Szántódra – kompozás Tihanyra, ebéd egy tihanyi 

csárdában, fürdés a Balatonban, utazás vissza Igalra, jó idı esetén 

bográcsozás, szalonnasütés, kerti buli 

4) nap: reggeli, látogatás Patcára a Katica tanyára, ebéd a Katica tanya 

éttermében, majd vissza utazás Igalra, csoportversenyek, medencézés, 

vacsora, este karaoke-party 

5) nap: reggeli, Szigetvár – Magyar-Török Barátság Park, utazás Pécsre, 

Zsolnay Kulturális Negyedben a Planetárium, Zsolnay mauzóleum, Labor 

– Interaktív varázstér, ebéd a város szívében, Rózsaszín Zsolnay 

kiállítás, Látványmanufaktúra látogatása, városban séta – Szerelmesek 

lakatjai, Dzsámi, fagyizás, Terrárium látogatása, visszautazás a 

szállásra, vacsora, tábortőz, activity, 1 perc és nyersz 

6) nap: reggeli után fürdés az igali strandon, aszfaltrajz verseny, 

kavicsfestés, szabadtéri foglalkozások, éjszakai túra- csillag les 

7) nap: reggeli, felkészülés az esti BV faktorra, szabadfoglalkozások, ebéd 

a szálláson, lovas kocsikázás Igalon, kívánság „utolsó vacsora”, záró buli 

8) nap: reggeli, szabadtéri foglalkozások, hazautazás 

 

 

    

    

         

    

    

    



Táborunk költségei BV-s dolgozók gyermekei részére: 44.600,- Ft 

ami tartalmazza: 

● szállás 7 éjszakára: 11.480,- Ft/fı 

● étkezések vasárnap ebédtıl vasárnap reggeliig: 19.110,- Ft/fı 

●  programok díja és utazási költség: 14.010,- Ft/fı 

 

Táborunk költségei külsıs gyermekek részére: 51.190,- Ft 

ami tartalmazza: 

● szállás 7 éjszakára: 13.755,- Ft/fı 

● étkezések vasárnap ebédtıl vasárnap reggeliig: 22.925,- Ft/fı 

 ●  programok díja és utazási költség: 14.510,- Ft/fı 

 

A tábor minimum 15 fıs létszám esetén indul! 

Indulás Budapestrıl 2013.06.30-án (késıbb egyeztetett helyen és idıpontban) 

vagy találkozó Igalon. 

A programokban bekövetkezett változás jogát fenntartjuk! 

Intézményünk lehetıséget biztosít a meghirdetett programtól eltérı 

részvételre (szállás nélküli vagy csak bizonyos programokon való részvétel, 

rövidített idıszakban történı részvétel). 

 Egyéni étkezési igényeket (glutén-, tej-, tojás- vagy cukormentes, illetve 

vegetáriánus ételek) is ki tudunk elégíteni. Amennyiben a gyermek 

ételérzékenységgel rendelkezik, úgy azt a jelentkezési lapon jelezze és töltse ki 

a speciális étkezésrıl szóló részt, hogy mi is a legnagyobb elıvigyázatossággal 

járhassunk el. További információért forduljon hozzánk bizalommal!  
 
 

Jelentkezés és további információk: 
igal.uk@bv.gov.hu 
Kapcsolattartók: 

 
 

 
 
 


