
1. nap:   Érkezés a Budapesttől mindössze 75 km-re, a Cserhát szívében található, erdőkkel körülölelt hangulatos településre, 
Szandára. A szálláshely elfoglalása után tréfás falukutatási vetélkedő keretében ismerkedés a táborral és környékével:    
„A Máriácska káponka titka”. Látogatás a Helytörténeti és Vadászati Múzeumban, ahol érdekes előadás egészíti ki a 
látványos bemutatót. Szabadprogram, sportolási lehetőségek (futball, röplabda, ping-pong, stb.). Vacsora. 

 
2. nap:   Kirándulás az 528 m magasban lévő szandai várhoz. A 13. századi erőd romjaitól csodálatos panoráma tárul a kiránduló 

elé. A Várhegy oldalában található geológiai ritkaságnak számító „andezit-orgona” megtekintése. A Természetvédelmi 
Területen kialakított Tanösvény bejárása. Ebéd után íjászat – az ősi magyar fegyver története, bemutatása, gyakorlati 
oktatás.  
Vacsora után izgalmas éjszakai állatles a vadőrrel vagy méhészeti bemutató (f). 

 
3. nap:   „Jó palócok és tót atyafiak”: Népi építészet és hagyományőrzés a szomszédos Terényben, ahol már évszázadok óta élnek 

egymás mellett szlovák és magyar nemzetiségűek. Hajó-harangláb, Szent-Györgyi Emlékhely, védett palóc házak. 
Betekintés egy palóc portára, ahol lehetőség nyílik kecskesajt (f) készítésére is. Csomagolás, búcsú a tábortól, hazautazás. 

 

  

OOOssszzztttááálllyyykkkiiirrrááánnnddduuulllááásss   aaa   CCCssseeerrrhhháááttt   llleeegggssszzzeeebbbbbb   vvviiidddééékkkééérrreee   
SSSzzzeeerrrvvveeezzzzzzeee   mmmeeeggg   mmmááárrr   mmmooosssttt   ŐŐŐssszzziii   kkkiiirrrááánnnddduuulllááásssáááttt!!! 

 

 

                Információ  és  je lentkezés:  
           Tel . :  06-35-348-347 
           Mobil :  06-20-200-8414 
           E-mail :  szandatabor@gmail . com;   
          www.szandavaridiaktabor .hu  www.futur i st .hu,  
 
 

Akciós ár: 7.600,- Ft/fő 
(szállás, teljes ellátás, 3 ingyenes program!) 
Akciós időpontok:   
2018. Szeptember – Október  ; 2019. Április –Május, 
Szeptember-Október 
 

   1. nap: Érkezés a Szandavári Diáktáborba, a szálláshelyek elfoglalása után tréfás falukutatási vetélkedő keretében ismerkedés a 

táborral és környékével. „A Máriácska káponka titka”.  Látogatás egy palóc udvarban: kecskesajt készítés (f), tócsni 
sütés(f). 

 
  2. nap: Lovaglás a település lovardájában. A gyerekek futószáras oktatás során tehetik meg első lépéseiket a nyeregben. Bepillantás az 

állattartás titkaiba – az istálló és egy falusi udvar lakói. Ebéd után a Természetvédelmi Területen kialakított Tanösvény bejárása. 
Az ehhez kapcsolódó feladatlapok kiértékelése után látogatás a Helytörténeti és Vadászati Múzeumban, ahol érdekes előadás 
egészíti ki a látványos bemutatót.  

 
  3. nap:    Autóbuszos kirándulás Hollókőre(f). A Világörökség részét képező „múzeumfalu” felfedezése:  65 védett épület a XVII. századi 

palóc népi építészet stílusában. A falu nevezetességeinek megtekintése (Vár, Falumúzeum, Tájház, stb.)  
Délután sportolási lehetőségek (futball, röplabda, ping-pong). Vacsora után izgalmas éjszakai állatles a vadőrrel. 

 
  4. nap: Kirándulás az 528 m magasban lévő szandai várhoz. A Várhegy oldalában található geológiai ritkaságnak számító „andezit-

orgona” megtekintése. Délután íjászat – az ősi magyar fegyver története, bemutatása, gyakorlati oktatás. Este búcsútábortűz, 
szalonnasütés. 
 

  5. nap: „Jó palócok és tót atyafiak”: Népi építészet és hagyományőrzés a szomszédos Terényben: Hajó-harangláb, Szent-Györgyi Albert 
Emlékhely, védett palóc házak. Hazautazás előtt lehetőség  a szépen berendezett Tájház(f) megtekintésére is.  

 
                Információ  és  je lentkezés:  
           Tel . :  06-35-348-347 
           Mobil :  06-20-200-8414 
           E-mail : szandatabor@gmail . com  
          www.szandavaridiaktabor .hu ;   
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     Akciós ár: 14.900,- Ft/fő 
(szállás, teljes ellátás, 5 program!) 

Akciós időpontok:   
2018. Szeptember – Október  ; 2019. Április –Május,Szeptember-október 

 

NNyyáárrii  ttáábboorroozzááss  aa  SSzzaannddaavváárrii  DDiiáákkttáábboorrbbaann!!++11  nnaapp  aajjáánnddéékkbbaa!!  
 1.nap: Érkezés a Cserhát szívében található, erdőkkel körülölelt hangulatos településre, Szandára. A szálláshely elfoglalása után tréfás falukutatási 

vetélkedő keretében ismerkedés a táborral és környékével: népi pincesor, palóc építészet, "A Máriácska káponka titka". Szabadprogram. Vacsora. 
2.nap: Lovaglás a település lovardájában. Bepillantás az állattartás titkaiba - az istálló és egy falusi udvar lakói. Ebéd után a Természetvédelmi 
Területen kialakított Tanösvény bejárása, az ehhez kapcsolódó feladatlapok kiértékelése. Szabadprogram, játékos vetélkedők.  
3.nap: Strandolással egybekötött egész napos autóbuszos kirándulás Palócföldön: Választás a csoport érdeklődésének megfelelően: 
Hollókő(Világörökség Múzeumfalu) - Ipolytarnóc (őslénytörténeti Park) - Balassagyarmat (Palóc Múzeum, strand) - Szécsény (Forgách Kastély) - 
Pásztó (kolostormúzeum, strand) - Horpács (Mikszáth Emlékmúzeum) - Csesztve (Madách Kúria). 
4.nap: Kirándulás az 528 m magasban lévő szandai várhoz. A 13. századi erőd romjaitól csodálatos panoráma tárul a kiránduló elé. A Várhegy 
oldalában található geológiai ritkaságnak számító "andezit-orgona" megtekintése.  A túrázást kedvelők számára a kirándulás folytatható tovább a 
béri állatkertig, ahol őshonos (őz, vaddisznó, dámszarvas, magyartarka, rackajuhok) és egzotikus állatokkal (láma, strucc, amerikai bölény, rhesus 
majom) lehet találkozni. A hazaérkezést követően íjászat - az ősi magyar fegyver története, bemutatása, gyakorlati oktatás. 
5.nap: A palóc néprajzi értékeket bemutató program - népviseletek, ünnepi hagyományok. Helyi népdalok tanulása, közös éneklés. Délután 
különböző sportversenyek rendezése (foci, ping-pong, röplabda, stb.), játékok, vetélkedők (Ki Mit Tud ? - Nógrádról és a palócokról). Látogatás 
egy palóc udvarban: kecskesajt készítés vagy tócsni sütés. Vacsora után izgalmas éjszakai állatles a vadőrrel. 
6.nap:"Jó palócok és tót atyafiak": Népi építészet és hagyományőrzés a szomszédos Terényben, ahol már évszázadok óta élnek egymás mellett 
szlovák és magyar nemzetiségűek. Szent-Györgyi Albert Emlékhely, védett palóc házak,csipke múzeum. Este búcsú tábortűz, szalonnasütés. 
7.nap: Látogatás a Szandai Helytörténeti és Vadászati Múzeumban, ahol érdekes előadás egészíti ki a látványos bemutatót. Szabadprogram. A 
táborban lehetőség van ajándékok, emléktárgyak vásárlására. Búcsú a tábortól, hazautazás. 
Akciós időpontok: 2019.Július 01 - Augusztus 31 között. 18.600.-Ft/fő(6nap/5éj) 
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