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Az apartmanok a Madár Rezervátumhoz közel fekvő Tiszafüreden, a Tisza-tó város 

központjában találhatóak, 500m-re a szabad strandtól, a jódos termálfürdőtől, ahol 

modern fizikoterápia is működik. 

A szállás közelében 200m-en belül, bevásárló központok és éjjelnappali ABC is található.  

Három és négy ágyas, erkélyes szobák állnak a vendégek szolgálatára, valamint az 

étkező részben egy két személyes kanapé pótágyként vehető igénybe:  

 Erkélyes szobákhoz műholdas TV és ventilátor tartozik.  

 A szobákhoz közös étkező, zuhanyzó, WC tartozik. 

 Étkező, ahol hűtőszekrény, kerámiafőző, kávéfőző, mikro sütő található, az étkező 

edényekkel,evőeszközökkel felszerelt.  

 A kert helységben grillezésre, bográcsozásra és szalonnasütésre is van lehetőség, 

kertben padok asztalok, kerti bútorok.  

 A területen zárt kocsi beálló az autóknak, férőhely 4 db.  

 Az apartmannál, kerékpárbérlésre is van lehetőség a vendégeknek, 1.500-

Ft/fő/nap  

A szállás mellet gazdag program fogadja vendégeinket. 

Kedves vendégek, az apartmanban eltöltött 6 éjszakás, egyhetes vendégek választhatják 

az egyszeri Termálfürdő belépőt, http://www.thermal-camping.hu/  

http://www.thermal-camping.hu/


Múzeum látogatás ingyenes szolgáltatást. 

Kedvezményes kerékpár bérlés és kis hajó kirándulás, http://www.tavitura.hu  

 

Árak: 

Fő szezon, Jún., Júl., Aug.  

2 fő esetén: 6.000-Ft/éj 

Egész apartman:  12.000-Ft/éj 

 

3 ágyas szoba:  8.000-Ft/éj  

4 ágyas szoba:  10.000-Ft/éj 

 

Elő és utó szezon, Ápr., Szept., Okt. 

2 fő esetén:  6.000-Ft/éj 

3 ágyas szoba:  7.200-Ft/éj 

4 ágyas szoba:  8.800-Ft/fő/éj 

 

Gyermek kedvezmény: 

3 éves korig ingyenes, 

8 éves korig fél ár, 

több nap, több fő is kedvezményes 

Az árak az idegen forgalmi adót nem tartalmazzák, idegenforgalmi adó a helyszínen 

fizetendő. 18 és 60 év között 300-Ft/fő/éj. 

 

Szakszervezetünk megállapodást kötött a Tavi-Lak Apartman és a Tavi túra 

szolgáltatóval, amely alapján 10% kedvezményt tud nyújtani az FBVSZOSZ tagjainak 

és családtagjainak. Egyhetes, vagy hosszabb vendég éjszakánál, több fő esetén, egyéb 

kedvezményeket biztosítanak. 

Tavi túra szolgáltatásuk és más egyéb programjaikból is 10% kedvezményt biztosítanak, 

mint pl.: Túlélő gyalogtúrák a Tisza-tavi szigetvilágban, Fotós les bérlés a mocsár 

világban, Csapatépítő tréning stb... 

 

http://www.tavitura.hu/


Tisza-tó a rejtelmes vízi világ  

 

 

 Harmónia, csend, hullámzó sás rengeteg, nyugalmat sugárzó 

lápi világ és felhőtlen béke nyugszik a tájon. 

 Fedezzük fel együtt a mocsárvilág eldugott részeit, madár 

kolóniáit, telepes fészkelő helyüket, a hódok és vidrák életét, 

szigeteket, a kontinens legnagyobb virágmezőit,  

 Kishajónk nesztelen halad a vízen, nyugalmadat 

nem zavarhatja meg semmi sem, lazíts velünk 

és pihend ki a minden napi élet fáradalmait. Az 

egyetlen szakvezetővel, aki a rejtelmes mocsár világot barangolja, 

kényelmes, hűs, jól felszerelt, biztonságos, katonai kis csónakkal.  

 Izgalmas  kalandok, 

páratlan élmény Európa 

legnagyobb mesterséges taván.  

 

 

Télen: Téli Szafari a lecsapolt mocsár világban. 

Tavasszal: Kaland és felfedező túrák 

Nyáron: Madár telepeken, virágmezőkön 

Ősszel: Határtalan madárvilág, madárvonulás. 

 Nálunk nyugalmat, pihenést vehet a családnak, a végén természet filmet N.G.C DVD-t 

adunk ajándékba. 



 

ELÉRHETŐSÉGEK: 

Balázs Sándor tutajos 

Cím: 5350 Tiszafüred 

Örvényi út 68/A 

E-mail: info@tavitura.hu  

Tel: +36 20 951 8823 

 

Honlap: 
http://www.tavitura.hu/  

 

 

További látnivalók programok 

 

Szélmalom Karcag  http://www.muemlekem.hu/muemlek?id=6005  

A Tilalmasi út másik oldalán látható a megye egyik legértékesebb műemléke, az 1858-

ban épített, Gál-Gálszabóné-Deákné féle holland típusú felülhajtós szélmalom. Karcagon 

régen hatvan malom működött, közülük tizenegy volt szélmalom, mára csak ez maradt 

fenn.  

 

Robin KalandSziget Tiszafüred  http://www.kalandsziget.hu   

A Tisza-tó vadregényes szigetén, festői környezetben várjuk azokat, akik nem a 

megszokott pihenésre vágynak. Az ártéren, mintegy 20 hektáron épült Robin 

KalandSziget kicsiknek és nagyoknak egész napos szórakozási lehetőséget kínál 

mászótoronnyal, minigolffal, íjászpályával, tanösvénnyel, triálpályával, erdei 

kötélpályával és további izgalmakkal. 

Nyúzó Gáspár Fazekas Tájház Tiszafüred 

http://www.museum.hu/m/Nyuzo_Gaspar_Fazekas_Tajhaz/info   

Az 1980-ban megnyitott Nyúzó Gáspár Fazekas Tájház Tiszafüreden az utolsó, 

műemléki szempontból is értékes, pontosan azonosítható fazekasház. 

Babamúzeum és faluház Abádszalók 
http://www.abadszalok.hu/latnivalok/index.php?latnivalo=29  

A Faluház és népviseletbe öltöztetett babák múzeuma sokféle látnivalót 

kínál az ideérkező vendégeknek.. 

mailto:info@tavitura.hu
http://www.tavitura.hu/
http://www.muemlekem.hu/muemlek?id=6005
http://www.kalandsziget.hu/
http://www.museum.hu/m/Nyuzo_Gaspar_Fazekas_Tajhaz/info
http://www.abadszalok.hu/latnivalok/index.php?latnivalo=29


A folyosón a XIX.sz. fordulójának éveiből származó használati tárgyak vannak. Itt a kismesterségek 

közül a bognár, kötélgyártás, csipkeverés eszközei is megtekinthetők. 

Matyó Múzeum Mezőkövesd  http://www.hermuz.hu/hom/index.php/hu/matyo-muzeum  

Matyó Múzeumban ízelítőt kapunk a hajdan mindennapi viseletekből, a nők 

hosszú, harang alakú szoknyáiból, a színpompás fejdíszekből, a legények 

hosszú, bő ujjú, ugyancsak gazdagon kivarrott ingeiből; s 

megismerkedhetünk a matyók életével, szokásaival, a summás élettel, 

valamint a háromosztatú parasztházak berendezési tárgyaival. Kisjankó Bori 

„százrózsája” is ebben a múzeumban kapott helyet. 

 

http://www.hermuz.hu/hom/index.php/hu/matyo-muzeum

