Visegrádi
Nyári, őszi, téli táborozás
Szállás, és Programajánló 2013
Szállás: MÁTYÁS IFJÚSÁGI SZÁLLÓ
2025 Visegrád, Nagy Lajos u. 2
Elérhetőségek, érdeklődés: Friedrich István 06-26-398-223 / 06-20-665-68-44
Hollenczer Katalin 06-23-343-301 / 06-30-203-71-55
Előfoglalás, ajánlatkérés: Fax: 06-26-597-046 email: friedrich@t-online.hu
Képek a szállásról:
Szállásunk a város központjában helyezkedik el.
Gyalogosan könnyen elérhetők a történelmi nevezetességek, pl.
800m a Királyi Palota, 1000m a Salamon torony,
2500m a Fellegvár, Mária Kápolna, Duna part, csak 400m.
A szálló 42-50 fő befogadására alkalmas. Emeletes ágyakkal
berendezett, fürdőszobás szobáit, hangulatos közösségi tér köti
össze. Az ágyak párnával, takaróval ellátottak, ágyneműhuzatot
(vagy hálózsákot) hozni kell. A házban hűtőszekrény, felszerelt konyha, illetve étkező áll a
vendégek rendelkezésére, így az önellátás minden feltétele adott, azonban igény szerint
félpanziós vagy teljes ellátásra is van lehetőség.

Szolgáltatás: Zárt parkolási lehetőség, wifi ingyenes.
Reggeli, ebéd, vacsora, a csoport igénye szerint, előzetes egyeztetés alapján rendelhető, a
szálló étkezőjében felszolgálva.
Bográcsozáshoz, bográcsot, állványt tudunk biztosítani.
Szobák beosztása: szobák/fő: (1*4), (2*6), (2*7), (1*12)

Szoba árak: 2200 Ft/fő/éj (fűtés nélkül) + ifa. 410 Ft/fő/éj
2500 Ft/fő/éj (fűtéssel, 20 főtől foglalható) + ifa. 410 Ft/fő/éj
Félpanzió: 1360 Ft/fő -től, teljes ellátás: 2060Ft /fő -től (a szoba árán felül)
Csoportlétszámtól függően, a szállás árából kedvezményt adunk!
Örömmel várjuk családok, baráti társaságok jelentkezését is.

Kapcsolódó szolgáltatás: Visegrádi múzeumi látogatások, programok szervezésében való
közreműködés.
Meghirdetett időpontokon felül, csoportoknak
külön térítés ellenében rendelhető programok:
- kerékpár túra, (biciklikölcsönzés),- vízi túra,
- hajókirándulás,
- természetismereti programok
- solymászat,
- íjászat,- középkori fegyverpróba,
- reneszánsz tánctanítás
- élő történelem óra, - pisztránghorgászat.
Királyi Palota, Salamon-torony, Mátyás Király Múzeum, Történelmi játszópark:
2025 Visegrád Fő utca 23. tel. +36-26-397-010 honlap: www.visegradmuzeum.hu
Nyitva: k.-v. 9-17-ig, / hétfőn zárva, kivéve ünnepnapokon
Ingyenes a belépés valamennyi látogató számára: március 15., augusztus 20., október 23.
Fellegvár: 2025 Visegrád Várhegy tel: +36-26-398-101, www.parkerdo.hu/visegradi_var
Nyitva: minden nap 9-17-ig, (dec. jan. pontosan a honlapon)
Visegrádi Nemzetközi Palota játékok: 2013 júl. 12, 13, 14, honlap: www.palotajatekok.hu
Egész napos programok városszerte.
Kis Palotajátékok: programja 2013. május, június, szeptember, október
(időpontok a honlapon) www.kispalotajatekok.hu/index2.php?q=osztalykirandulas/idopontok
Tel./Fax: +36-1-368-6835 Mobil: +36-30-941-2779; +36-20-477-7150
Bobozás télen-nyáron: Visegrád, Nagyvillám 1. tel./fax: +36-26-397-397 www.bobozas.hu
Nyitvatartási rendtől eltérően, üzemelés csak előzetes egyeztetés estén, kizárólag csoportok
részére!
Canopy (drótkötélpályás lesiklás, extrém sport)
2025 Visegrád, Fekete-hegy, Nagyvillám www.canopy.hu
Tel:+36-30-941-2779; +36-20-477-7150
Nagyvillám Sípálya (gyepsí, tél, műanyagpálya): www.visegradsipalya.hu
Tel: +36 -26-390-339 Mobil: +36 (06) 20-9590-213
Nyitva: 9-21-ig, p-szo. 9-22-ig
Környék látnivalói:
Szentendre: Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Skanzen) , Történelmi belváros
Esztergom: Bazilika (harangtorony), vár, múzeumok
Közeli strandok, termálfürdők: Dunabogdány (szabad strand a Dunán),
Esztergom (Aquasziget élményfürdő), Leányfalu (fedett, meleg, hideg vizű strand)
Szeretettel várjuk Önöket!
Hollenczer Katalin, Friedrich István vendéglátók

