
2 nap/1 éj: 4.900,- Ft helyett 3.900,- Ft 

3 nap/2 éj: 9.600,- Ft helyett 7.600,- Ft 

4 nap/3 éj: 14.200,- Ft helyett 11.400,- Ft 

5 nap/4 éj: 18.600,- Ft helyett 14.900,- Ft 
 

   

   
  
 

 

 

           In fo rmáció és  je lentkezés:  
           Te l / f ax . :  06-35 -348 -347  

           Mob i l :  06 -20 -200 -8414  

           E -ma i l :  szandatabor@gmai l . com ,  

        www.szandavar idiak tabor .hu  

 
 

Az árak tartalmazzák a szállást, teljes ellátást, programokat, 
valamint ingyenes részvételt a kísérőknek (létszámtól függően). 
Akciós időpontok:   2019. Április –Május,   
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Minden csoport  számára ajándékba adunk anny i programot , ahány  napot  elt ölt enek nálunk: 
 

ö  Ingy enes lov aglás ö  

Ingy enes Í jászat   

% Ingy enes tanösv ény  % 

ü  Ingy enes éjszakai állat les ü  

Ingy enes kézműv es foglalkozás  

Ingy enes Hely történet i és V adászat i Múzeum 
 

A TÁBOROK ÖSSZKÖLTSÉGÉNEK KISZÁMÍTÁSAKOR NE FELEDJÉK, HOGY AZ AKCIÓNK KERETÉBEN 

FELAJÁNLOTT INGYENES PROGRAMOK A TÁBOROZÁS MINDEN NAPJÁRA NYÚJTANAK ÉRDEKES ÉS 

SZÍNVONALAS IDÖTÖLTÉST, ÍGY EZEK SZERVEZÉSÉVEL, KÜLÖN KIADÁSOKKAL MÁR NEM KELL SZÁMOLNI. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

AAAkkkccciiióóósss   ááárrraaakkk!!! 

   Szeretettel várjuk a Szandavári Diáktáborban, amely 2017-ben ünnepelte 20. születésnapját! 
 

Ebből az alkalomból 2019-ben is különleges ajánlatokkal, akciókkal készültünk  Vendégeinknek! 
Áraink évek óta nem változnak, ezzel is szeretnénk segíteni a gyermekek táboroztatását, szeretnénk , ha minél több élményben 

részesülnének,kiszakadva az iskolapadból,játékos formában szereznének új ismereteket,sajátítanák el az adott terület 
kultúráját,hagyományait és ismernék meg természeti adottságait! 

 
Ebben segítségükre lesznek az általunk felajánlott ingyenes programok! 

Reméljük, hogy programjaink elnyerik tetszésüket és hamarosan vendégül láthatjuk iskolájuk  csoportját táborunkban! 

 

            
 

   
 "Sok földet bejártam, de mégis csak Nógrád tetszik a legjobban: 

Hegyeivel, völgyeivel, egyenesre nőtt fáival; 
Itt úgy látom, a füvek zöldebbek, a virágok illata édesebb, mint bárhol másutt a világon. 

Még a felhő is mintha rózsaszínbe öltözne, amikor átsuhan fölöttünk...... 
Ez az én hazám!" 

                                                                                  /Mikszáth Kálmán/ 

 TÁBORUNK CSATLAKOZOTT AZ OKTATÁSI HIVATAL:  EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív 

oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” elnevezésű kiemelt projekt „Tematikus informális és nem formális tanulási alkalmakhoz kapcsolódó tanulási formák módszertani megalapozása” című 
alprojektjéhez! Keresse táborunkat a www.tesztefop3215tta.oktatas.hu oldalon. 
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