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Wtours

Egy tábor nem csak
gyerekeknek…!
EVEZŐS TÁBOR ÉS ÖKOTÚRÁK KÖZPONTJA

evezz, horgá
ss

5350 Tiszafüred, Kikötő körút • +36/30/523-07-09
Gps kordináták: É 47° 37′ 22.14″ ; K 20° 44′ 02.55″
Ismerd meg a Tisza-tó és folyó csodálatos világát, ezt a gyönyörű természeti környezetet. Próbáld ki a hajózást a Tisza-tó vadregényes
lagunáin. Ismerkedj a túraevezéssel a Tiszán, a Tisza-ártéri csatornáin vagy kerékpározz Európa leglaposabb kerékpárútján!
Táborunkban,-hajóinkkal megannyi élményben lehet része a folyami túrázástól, a vízi sportok élvezetétől a nyugalmas
kikapcsolódásig. Célunk, a természet közeli sport és szabadidőtöltés, megkedveltetése, meghonosítása. A hajózási kultúra
terjesztése, megismertetése olyanok számára is, akik földrajzi vagy egyéb okokból korábban nem lehettek részesei ennek.
Hol egyedül, hol másokkal karöltve évente több tucatnyi, alkalmanként
több száz gyerek-nek mutattuk be, a ma már Világörökségként jegyzett
Madár Rezervátumot beleértve a Tisza folyó és Tisza tó környékének
természeti értékeit, szépségeit.
A gyerekek élménybeszámolói és egyéb fórumok alapján, egyre több
családhoz jutott el Ökotúráink híre, melynek hatására egyre nagyobb
érdeklődés mutatkozik a családok és baráti társaságok részéről. Egyre
többen kíváncsiak évente akár többször is az itteni élővilágra, hisz az mindig
más és más arcát mutatja. Aki már részt vett túráinkon, az remélhetőleg
kellemes élményeket idézhet fel, a többieknek pedig reméljük sikerül
felkelteni érdeklődését.

AKTUÁLIS
ÁRAINK ÉS KEDVEZMÉNYEINK
HETI VÁLTÁSÚ, KEDVEZMÉNYES
WTOURS EVEZŐS TÁBOR
Árak, és fizetési feltételek:
20 vagy több fős csoportoknak
főszezonban június 01. – szeptember 30. között
Kedvezmény nélkül (8 nap/7 éjszaka) 38.500Ft/fő
Egyéneknek vagy kis csoportoknak 20 fő alatt: 6.290.-Ft/fő/éj
Az árak tartalmazzák a napi háromszori étkezést!

S Z O LGÁ LTATÁ S A I N K
Vendégházak • Étkeztetés • Előadó terem - étkezde
Horgászat • Evezős túrák • Motorcsónak túrák • Kerékpár túrák
Csapatépítő tréning, - Túra • Wtours Utalvány • Bérbeadás

A tábor fogadóképessége 48+ fő!
Táborunk, - faházaink, Tiszafüred üdülőrészén, – 100 méterre Tiszafüredi
holt Tisza parttól, 200-ra a Szabad Strandtól és a Morotva Kerékpáros
Pihenőparktól, 1500 méterre városközpontjától, a piactértől, valamint a
1200-ra a távolsági busz és vonat pályaudvartól…
A tábor fogadóképessége 48 fő! - DE szükség esetén 65 fővel is
elboldogulunk!
Magyaros konyhánk, igazán háziasnak mondható, úgymond édesanyánk "édesapánk - Józsi" főztjével saját termesztésű és készítésű biolekvárral
és savanyúsággal próbálunk vendégeink hasára hatni. Jó időben, a
szabadban a hatalmas összeboruló fák árnyékában, rossz időben az
ebédlőben étkezünk!

A Tábor lakóknak: Minden táborlakó, térítés mentesen használhatja a
táborban lévő sport eszközöket beleértve a kajakot, kenut, evezős
csónakot is, valamint ingyen élvezhetik a képzett túravezetők
előadását.
Foglalás előtt érdeklődjön egyéni kedvezményeink felől!
+36/30/523-07-09 • winnettours@gmail.com
Külön fizetendő:
Idegen forgalmi adó!
• Idegenforgalmi adó (18 év felett ): 450.-Ft / fő / éj
•Parkolási díj NINCS, csak a Tiszafüredi Halas Napok ideje alatt 500.-Ft / éj
• Kutya: 500.-Ft / éj

Természetesen van bográcsozási, grillezési lehetőség, egyszerre több
külön társaság részére is.

5350 Tiszafüred, Kikötő körút Gps kordináták: É 47° 37 22.14 ; K 20° 44 02.55
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