
„Szretnél madárparkban nyaralni?
Akkor ITT A HELYED!”

A Kalocsai Vízimadárpark és Szabadidő Központ 11 ha területen,
75 állatfajtával várja a táborozni, pihenni vágyókat.
Kellemes környezetben, az állatkert- és madárpark szívében fekvő
tábor, kényelmes szobáival, nyugalmas parkjával, játszóterével,
gazdag látnivalóival, kirándulási lehetőségeivel biztosítja vendégei
számára a kényelmet és a szórakozást.

A káprázatos színekben pompázó egzotikus madarak természet
közeli, nagy kiterjedésű, egyterű vizes élőhelyen tekinthetők meg.

A több mint 50 fajta vízimadár mellett, díszfácánok, emuk, lámák,
szamár, muflonok, racka juhok, törpe kecskék, lovak, nyulak, man-
galicák, vaddisznók, ékszerteknősök és tengeri malacok, összesen
mintegy 75 állatfajta, gazdagítják a nyári élményeket… Várunk

• Nyári táborozásra

• Családi pihenésre

• Nyári táborozásra

• Tréningekre, konferenciákra, céges összetartásra

GYERMEK TÁBOR
A csendes, nyugodt környezet, a jó levegő, tökéletes hely-
színné teszik a tábort gyermekek számára rendezett progra-
mok lebonyolítására. A környék adottságainak köszönhetően
változatos foglalkozásokat és érdekes szabadidős tevékenysé-
geket tudunk biztosítani.

Programjaink:
A táborozók részére a következő programokat ajánljuk:
Lovaglás, lovak megismerése
Az 1 hét alatt a gyerekek megismerkedhetnek a lovakkal, és
kipróbálhatják a lovaglás művészetét.
Szelídi tó

1 nap  fürdőzés a Kalocsa közelében lévő kedvelt fürdőhe-
lyen. A csúszda és a belépő díját a tábor ára tartalmazza.

Paprika Múzeum
A Magyar Mezőgazdasági Múzeum kiállítása a híres kalocsai
fűszerpaprikáról!
Érseki Könyvtár és Kincstár megtekintése
A kalocsai Érseki Kincstárat 1988-ban nyitották meg az egy-
házmegyében összegyűlt egyházi kincsekből álló gyűjtemény
bemutatására.
Porcelán manufaktúra
Kalocsa gazdagon díszített, kézzel festett porcelán termékei és
étkészletei.
Városnézés, fagyizás, pizza-party
Az 1000 éves érseki kzpont megtekintése gasztronómiai élve-
zettel kiegészítve. Természetesena költségeket a tábor ára
tartalmazza.

Ezenkívül a park területén a gyerekek együtt élnek az álla-
tokkal, megtanulják az állatok szeretetét!
További sportolási lehetőség: sportpálya, tollaslabda, röp-
labda pálya, „Dagonya-pálya”, „Szalma-vár”, íjászat, távolba
dobás, célba dobás, lovaglás.

6 db 3 ágyas (5 ágyasra alakítható) szobánk minden
kényelmet biztosít a pihenésre. A szobákban WC, zu-
hanyzó található. Az épület központi fűtéssel rendelke-
zik, így a hűvösebb őszi napokon sem fáznak vendége-
ink.

Apartmanunk konyhával, fürdőszobával felszerelt. 2-3
gyerekes családoknak, vagy a csoportokat kísérő taná-
roknak ideális szálláshely.

Konferenciaterem
Épületünkben konferenciaterem is található!

Amennyiben olyan tréninghelyszínt keres, ami a tréningezéshez
szükséges   felszereltséggel   rendelkezik   és   szűk
költségvetésből ki lehet hozni, akkor megtalálta! Biztosítunk:
- asztalokat, székeket
- projektort
- vetítővásznat
- iskolai táblát (krétával, szivaccsal)
- Internet elérést

Szobák



Szolgáltatásaink
• melegítő konyha, étkező, 6x14m-es konferenciaterem
• tv, műholdas csatornákkal, Wifi internet elérés
• tábortűzrakó hely, bográcsozási lehetőség, szabadtéri
pagodá-val/kiülővel.

A tábor alatt a gyermekeket további költség
nem terheli!

C S A L Á D O K, T R É N I N G E K

Szoba (3 ágyas) 6 500 Ft

Szoba (3+2 ágyas) 9 000 Ft

Felnőtt Gyerek

étkezés reggeli 600 Ft 500 Ft

ebéd 900 Ft 700 Ft

vacsora 800 Ft 800 Ft

Teljes napi étkezés 2100 Ft 1800 Ft

Konferencia terembérlet/nap 12 000 Ft

A gyermektáborok kivételével az étkezések száma

szabadon választható!

Állatkerti belépő
(szálló vendégeknek ingyenes)

BELÉPŐ Csoportos kedvezmény

Felnőtt Gyerek 10 fő
Felnőttől

20 fő
Gyerek-
től

Gyerek csoportoknál   (20főtől)
1 felnőtt kísérő

ingyenes!

800 500 600 300

A    fenti    árak    forintban    értendőek    és    az    ÁFÁ-t
tartalmazzák!

KÖZLEKEDÉS:

Kalocsától 7 km-re az 51-es főúton közelíthető meg.
Cím: 6335 Dunaszentbenedek 0106-os hrsz.

További felvilágosítás, egyedi helyfoglalás
vizimadarpark@gmail.com e-mail címen,
a 06-30/336 78 51-es vagy 06-30/586 46 29-es
telefonszámon Gömzsik Beátánál vagy Rigó Gábornál ill.
személyesen Kalocsa, Kis-Foktő határában az állatkert
területén.

VÁRJUK    JELENTKEZÉSED!

Árak

mailto:info@vizimadarpark.hu
mailto:vizimadarpark@gmail.com

