Üdülési lehetőségek a keleti körzetben

Abádszalók
Hely: Abádszalók Kolping Oktatási Központ /Volt plébánia épület/ 5241 Abádszalók István
király u. 9.
Férőhely: épületben 30 fő részére emeletes ágy /1x3, 1x12, 1x8, 1x7/, ágynemű /téliesített,
gázfűtés/ Udvaron: korlátlan /saját sátor szükséges/
Ellátás: felszerelt konyha, vizesblokk /nemek szerint 3-3 WC - zuhanyzó/, 100 méteren belül
étterem /reggeli, ebéd, vacsora rendelhető/ szolid ár (2010-ben menü: 630.- Ft/fő)
Látnivalók, szórakozás: Babamúzeum, Kiskörei Vízlépcső, Tisza-tó, Melegített vizes strand,
Tisza-tó strand /este 7-ig fizetős/. Elérhető távolságban: Hortobágy, Debrecen, stb.
Térítési díj: épületben: 1 600.- Ft/fő/éjszaka /ágyneműhuzat használat esetén egyszeri +
600.- Ft/fő mosatási díj/. Igazolt Kolping tagoknak: 1 300.- Ft/fő/éjszaka /14 év alatt: 400.- Ft
kedvezmény/
Telt ház esetén saját sátorban: 1 200.- Ft/fő/éjszaka. Igazolt Kolping tagoknak: 900.Ft/fő/éjszaka /14 év alatt: 200.- Ft kedvezmény/
Jelentkezési cím: Németh István Tel: 46-431426 Mobil:06-20-384-1083 E-mail:
tanar2@freemail.hu

Andornaktálya
Cím: Andornaktálya, Rákóczi út 71.
Információ: Bisztriczki László 30 / 657-8161, 36 / 325-140 laszlobisztriczki@gmail.com
Május 1-tól augusztus 31-ig használható. Az ár másképp alakul abban az esetben, ha
hálózsákot vagy ágyneműt hoznak. Az ágynemű mosatásának külön díja van. Négy szoba van
emeletes ágyakkal, maximum 30 főre. Külön nagy ebédlő van előadások céljára, 40 fő
számára.
Tisztálkodási lehetőség: 6 mosdó, 4 zuhany, 4 WC
Étkezési lehetőségek: Konyha, hűtőszekrény, gáztűzhely, evőeszköz, étkészlet, sütés-főzés a
szabadban vagy iskolakonyháról rendelhető.
Sportolási lehetőségek: Többezer nm füvesített udvar, tollas foci, lengőteke, túra
Kirándulási lehetőségek: Mária-út gyalogos zarándok útvonal, erdei vasút, hivatalos túra
útvonalak a Bükk-Mátra vonulataira, bicikli-túrák, falunapok a környező helységekben Egerkörnyékén. Megtekinthető nevezetességek: Egerben: Egri vár, Tűzoltó múzeum, Bazilika,
Líceum, templomok, Marcipán múzeum....stb. Egyéb programlehetőségek: Eger: városnézés;
strand; uszoda; Szépasszony-völgy; Szilvásvárad: Szalajka-völgy Egerszalók-Bükkszék-Bogács
strandokFelsőtárkány, Noszvaj, Síkfőkút csónakázó-tó.

Felsődobsza
Cím: Felsődobsza, Deák Ferenc út 52. (GPS: É48.2602729, K210814838). Borsod-AbaújZemplén megyében, a Hernád völgyében, Halmaj és Abaújszántó között elhelyezkedő
település.
Infrastruktúra: Az üdülő egy parasztportából lett átalakítva. Téliesített könnyűszerkezetes
épületünkben két különbejáratú helyiség található, amelyek 12-12 férőhelyesek (emeletes
ágyak). Az egyik szobából lépcsőn lehet feljutni a beépített tetőtérbe, ahol további 16 fő
elhelyezésére nyílik lehetőség. Megfelelő mennyiségű ágynemű és ágyneműhuzat
rendelkezésre áll. A tisztálkodási lehetőséget a külön épületben található férfi-női vizesblokk
biztosítja.
A tábor rendelkezik a férőhelyeknek megfelelő méretű külső konyhával (sütő, tűzhely, mikró,
hűtőszekrény, fagyasztó láda), az étkezésekhez fedett étkezőhellyel, evőeszközökkel,
tányérokkal, pohárral.A szabadidő hasznos eltöltéséhez rendelkezésre áll fedett „csűr”,
hidegvizes medence, füves terület labdajátékokhoz, grillező, flekkensütő-, szalonnasütő hely
az esti programokhoz.A szobákban televízió és kábel-TV rendelkezésre áll.
Kirándulási lehetőségek: Boldogkőváralja (20 km), Vizsoly (24 km), Mád (22 km), Szerencs (23
km), Tokaj (40 km), Sárospatak (47 km), Kassa (68 km)
Költségek: 1500 Ft/NAP/fő, ami tartalmazza az összes költséget (szállás, víz, gáz, villany,
eszköz- és ágynemű használat), de az érkezés és az elutazás napja is egész napnak számít.
Érdeklődni: Almási Katalin tel: 20/512-2407, almaka1@t-online.hu

Gyöngyös
Cím: Gyöngyös Török Ignác u.1.
Érdeklődni: Holló Vilmos gyongyos.kolping@t-online.hu 06-30-708-2585
6 db 2 ágyas szobában 12 férőhely, mindegyik szobához vizesblokk (WC és zuhanyzó)
tartozik. Van egy társalgó kábeltévével és egy kis konyha is.
Egyházi nevezetességek: Alsóvárosi Plébánia- Ferences kolostor. (Barátok temploma,
műemlék könyvtár, Vak Bottyán temetkezési helye, a kolostor egy részében az Autista Segítő
Központ működik. Felsővárosi -Szent Bertalan- Plébánia. Szent Korona ház, Egyházi
kincsgyűjtemény. Gyöngyöspata: Jesse oltár)

Hajdúnánás
A hajdúnánási plébánián is van lehetőség arra, hogy nagyon egyszerű körülmények között
5-8 ember elférjen. Fürdési lehetőség van. Főzni lehet, de lehet rendelni is étkezést.
Érdeklődni: Juhász Imre atya 06-30-373-9519 juimre@gmail.com

Kálmánháza
A kálmánházi plébánián 30-40 fő fér el egyszerű körülmények között. Fürdési, főzési
lehetőség van. Érdeklődni: Juhász Imre atya 06-30-373-9519 juimre@gmail.com

Lillafüred-Felsőhámor
A Felsőhámori ex plébánián az idei évtől fogva kezdi meg működését a Lillafüredi
lelkigyakorlatos Ház. Befogadó képesség 16 fő emeletes ágyakon elhelyezve, két szobában,
illetve szinte korlátlan fővel sátrakban. Van egy nagy terem, ahol általában az étkezés és
(hittanos tábor esetén) hittanórák, foglakozások, közös éneklések vannak. Ezen kívül van egy
nagy terasz amit szintén igénybe lehet venni közös programok alkalmával. Egy éjszaka 800
Ft/fő+ifa. Ágyneműt vinni kell. Zuhanyzási lehetőség van, főzési nincs. Információ: Lange
László, 06-70-313-4398, lelkigyakorlatoshaz@gmail.com
Környék nevezetességei: Lillafüred, Palota Szálló, Hámori tó, Lillafüredi Kisvasút, Bánkút stb.
Van két kis busz a Lelkigyakorlatos Ház szolgálatában. Bárhová megoldható a kirándulás.

Mátészalka
Cím: Mátészalka, Kisfaludy köz 2.
Információ: Márián Endréné 06-30-558-1177
15 férőhely, 3 szobában áll rendelkezésre. 2 db kétágyas, egy hatágyas és egy ötágyas szoba
fogadja a vendégeket. Mindegyik szobához külön zuhanyzó és wc van. Ágynemű, pótágyazási

lehetőség van. Főzési lehetőség van helyben a konyhában. A nagyteremben 50-60 fő elfér. A
gyepesített udvaron szalonnasütési lehetőség.

Mezőkövesd
Cím: Mezőkövesd, László Károly út 3.
A ház a város központjában található. 16 férőhelyünk van, részben vendégágyakon.
Zuhanyozási lehetőség van. A konyha jól fel van szerelve, főzési lehetőséggel, hűtővel.
Az udvarra autóval be lehet állni. A Zsóry fürdőbe autóbusszal ki lehet jutni, a megálló közel
van. Múzeumok / Matyó, Gépmúzeum, Fazekasház / szintén közel vannak. Ezen felül nyáron
szinte minden héten van érdekes rendezvény / reneszánsz hétvége, mazsorett, fúvószene
fesztivál,néptánc fesztivál, az idén ismét kézimunka kiállítás, Zsóry fesztivál./.Eger
autóbusszal is könnyen elérhető.
Szállásdíj : 1000.- Ft/fő.
Érdeklődni lehet Varga Pál elnöknél, 06/49/ 311-358 telefonszámon.

Szeged
Cím: Zöldfás Lelkigyakorlatos Ház, Szegedtől 7 km-re tel : 62-284-154
Az "A" új épületben egy folyosóról nyíló négyágyas szobákban, melyekhez közös zuhanyzó és
mellékhelyiség tartozik, 48 fő számára tudunk szállást biztosítani. A földszinti részben
található még két egyágyas, saját zuhanyzóval és mellékhelyiséggel ellátott vendégszoba,
valamint az egyidejűleg 64 fő befogadására alkalmas ebédlő. Az új épület alagsorában
található a 80 fős nagy előadó és a 30 fős szemináriumi terem.
A "B" épület két részből áll: egy nagy előadóteremből és két egymásba nyíló hálóteremből,
melyekben összesen 30 fő számára tudunk emeletes ágyakon szállást biztosítani. A
hálótermekhez közös zuhanyzó és mellékhelyiség áll rendelkezésre. A táborozók és
osztálykiránduláson résztvevők legkedvesebb szálláshelyei a Ház parkjában található
négyágyas kis házak (12 db), melyek csak nyáron üzemelnek. Az ezekhez tartozó zuhanyzók
és mellékhelyiségek egy külön épületben kaptak helyet a parkban. Az ebédlőben napi
háromszori étkezésre van lehetőség. Külön kérésre vegetáriánus étrend is igényelhető. A
fákkal övezett gyepes park kiválóan alkalmas futballozásra és tollaslabdázásra is. A Házhoz
közel fekszik Sziksós tó ahol lehetőség van strandolásra
ÁRAK: "A" Új épület : 1900 Ft/fő éj Ágynemű használat csak az új épületben: 500 Ft
"B" épület és a kisházak: 1200 Ft fő/éj
Egyéb szálláslehetőségek Szegeden:

Szegedi Katolikus Ház: Szarvas Eszter Tel:06-20-775-2901
Tátra téri plébánia mellett Szegeden: Plébános Dr.Laurinyecz Mihály: tel:06-20-8231980
Balogh Vendégház: Németh Lászlóné Tel: 06-30-9554790

Újfehértó
Az újfehértói egyházközség közösségi házában is van lehetőség arra, hogy nagyon egyszerű
körülmények között, földre helyezett matracokon 20-max. 30 ember elférjen. Fürdési
lehetőség van. Főzni lehet, de lehet rendelni is étkezést. Érdeklődni: Juhász Imre atya 06-30373-9519 juimre@gmail.com

