
 
 
 
 

gy erdôkkel körülölelt kis hegyi faluba hívjuk Önt és 
tanítványait a Cserhát romantikus vidékére, ahol az 

érintetlen természet és a vendégszeretô emberek felejt- 
hetetlen napokat ígérnek az idelátogató Vendégnek. A 
Szanda-patak völgyében megbújó hangulatos települést 
Budapesttôl 75 km-re találjuk, a Cserhát-hegység 
szívében. Az apró falu fölé emelkedô Szanda-hegy nem- 
csak középkori vármaradványairól és pompás pano- 
rámájáról nevezetes, hanem különleges „andezit orgo- 
nájáról” is, mely geológiai ritkaságnak számít az egész 
világon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

festôi fekvésû falu szûk utcáin sétálva a palóc népi 

építészet emlékeit figyelhetjük meg. A jellegzetes 
csonkatornyos, fatornácos házak koráról a homlokzatba 
foglalt évszámok árulkodnak. Nemcsak az épületek, 
hanem az emberek is hûen ôrzik hagyományaikat. Az 
idôsebbek ünnepnapokon mindmáig viselik népi 
öltözetüket, így például az egyedi szandai „fékötôt”. Az 
itt élôk jól ismerik a kosárfonás, szövés, kenyérsütés 
mesterségét, és tudományukat szívesen átadják a 
gyerekeknek is. 

zanda ideális hely erdei iskolák, osztály- 
kirándulások és nyári táborok számára, 

hiszen a gyönyörû vidék kirándulásokra és 
természetvédelmi terepgyakorlatokra, vala- 
mint a közeli nevezetességek megláto- 
gatására nyújt kiváló lehetôséget. Minden 
korosztálynak nagy élményt jelent megtekin- 
teni a 20 millió éves ôsleleteket az Európa- 
diplomával kitüntetett ipolytarnóci rezervá- 
tumban, vagy ellátogatni az UNESCO világ- 
örökségei között szereplô „élô falumúzeum- 
ba”, Hollókôre. 

 
A szandai Vár-hegy és környéke geológiai adottságai, 
valamint különleges növényei miatt természetvédelmi terület. 
A diákok feladatsorok segítségével járhatják be az itt kialakí- 
tott tanösvényt. 
A lankás táj, a csendes erdei 
utak kiválóan alkalmasak arra, 
hogy kerékpárral fedezzük fel a 
környékbeli falvakat, így például 
a váráról és 400 éves ko- 
csányos tölgyérôl híres Bujákot, 
a kastélyáról nevezetes Szi- 
rákot, vagy Mikszáth és Madách 
szépen berendezett emlékmú- 
zeumait egykori otthonaikban, 
Horpácson illetve Csesztvén. 

 

 

 

 

 
zanda lovasversenyeirôl is híres. Évente többször ren- 
deznek díjugrató és fogathajtó bajnokságokat. A nálunk 

táborozó diákokat megismertetik a ló ápolásának, gondo- 
zásának fortélyaival és a lovaglás élményében is részük 
lehet, – tudástól függôen – futószáron vagy terepen. 
Nagyon népszerû az idelátogató gyerekek körében az 
íjászatot bemutató foglalkozás, valamint az éjszakai kirán- 
dulás amikor a vadôr tár- 
saságában mehetnek ki az 
erdôbe állatlesre. A nyáron 
érkezôk a balassagyarmati 
strandon kívül a Bánki-, és a 
Nyírjes-tavaknál fürödhetnek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Szandavári Diáktábor” Szanda település központjában 

található. A tábor két kôépületében összesen 115 
vendéget tudunk elszállásolni kisebb (7-8 ágyas), illetve 
nagyobb (6-14 ágyas) szobákban. Hideg-melegvizes, 
zuhanyzós fürdôhelyiségek, WC-k, valamint közös 
foglalkozásokra, esetleg tanórákra, esti programokra is 
alkalmas étkezôk, terasz áll a gyerekek és tanáraik ren- 
delkezésére. 
Az épület körül gondozott kert, kisebb sportpálya, szalon- 
nasütô hely található. Sportolásra a táboron belül (asztali- 
tenisz, röplabda, tollaslabda, stb.) és a közvetlen közelben 
(teljes méretû, füves focipálya) is van lehetôség. 
Vendégeink teljes ellátást kapnak, egésznapos kirándulá- 
saikra hideg ebédcsomagot is tudunk biztosítani. Az 
épületek fûthetôk, így egész évben várjuk a diákcsopor- 
tokat, táborozókat, baráti társaságokat és minden ter- 
mészetbarátot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eméljük sikerült felkeltenünk érdeklôdését, és 

hamarosan Önt is vendégeink között üdvözöl- 
hetjük. További információkkal és helyfoglalással 
állunk szíves rendelkezésükre elérhetőségeinken: 

  Tel/fax: 06-35-348-347 
 Mobil: 06-20-200-8414 

        E-mail: szandatabor@gmail.com  
       szandavaridiaktabor@gmail.com  

www.szandavaridiaktabor.hu 

mailto:szandatabor@gmail.com


 
 
 

 

Autóbuszos kirándulások 

(Hollókő- Ipolytarnóc – Szécsény – 

Balassagyarmat - Csesztve – Buják) 
 

Tócsni sütés (f) 
 

tanösvény a természetvédelmi területen 
 

íjászat 
 

Néprajzi és Vadászati Múzeum 
 

éjszakai állatles   vadôrrel 
 

         lovaglás 
 
Méhészeti bemutató(f)Kecskesajt 
készítés(f) 

 
 
 

 
sport- és edzőtáborok 
 

nyelvi táborok 
 

kézműves- és alkotótáborok 
 

lovas táborok 

kerékpáros- és kalandtáborok 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Megközelítés: 

Vasúton a Bp. Keleti pu. – Magyarnándor 

közvetlen vonalon. 

(A Magyarnándor – Szanda kb. 8 km-es út Volán járattal 

      vagy bérelt különbusszal tehetô meg.) 

 

Autóval az M3-as autópályán az aszódi leágazásig, 

majd innen Balassagyarmat felé, és a 18-as km-nél 

letérés Szanda irányába. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Információ és jelentkezés: 
Tel/fax: 06-35-348-347 

        Mobil: 06-20-200-8414 
E-mail: szandatabor@gmail.com 
www.szandavaridiaktabor.hu 


