IGLICE EGYLET NYÁRI TÁBORA
2016. július 31.- augusztus 6.

Az Iglice Egylet szeretettel meghívja Önt és kedves családját a 15. néphagyományőrző nyári
táborába.
Helyszín:
CSERI KASTÉLY
8246, Tótvázsony.
http://www.cserikastely.hu/

Időpont: 2016. július 31.- augusztus 6.
Egy kis ismertető a szallórol:

Ugyan a Cseri kastély nem tartozik a klasszikus, kastélyból átalakított szállodák sorába, az
eredeti épület története majd' egy évszázados múltra tekint vissza. A Balaton- felvidéki Nemzeti
Park szomszédságában álló kúriát 1927-ben emeltette a Stolte család. Ekkor a környező
dombokon gazdálkodás folyt, aminek tanúságaként számos gyümölcsfa található a szállodához
tartozó birtokon. A gazdasági világválság vetett szomorú véget a termelésnek és egyben a Stolte
család itt töltött éveinek is. Ezután a kastélyt Jacobi Viktor zeneszerző vásárolta meg és adta
keresztlányának nászajándékba. A Badics család otthonául szolgáló épület ekkor garázzsal,
úszómedencével és teniszpályával egészült ki, amely a mai napig használatban van. A '40-es évek
végének államosítása pusztulást hozott a kastélyra és a gyümölcsösre is. A fák nagy részét
kivágták az állami gazdaság rendelkezésére, a kúriából pedig szolgálati lakások lettek. A
következő ötven évben a birtok többször gazdát cserélt, majd az enyészeté lett. Változás 1992ben következett be, amikor a kastély ismét magánkézbe került. A régi épület mellé ekkor egy új,
háromszintes, az eredeti stílusához hasonló szálloda épült, amely idén húsz éve szolgálja a
természet közelségére vágyó vendégeit.
Program:
Júulis 31. - vasárnap
16.00 érkezés, elszállásolás
18.00 vacsora
19.00 gyerektáncház

Augusztus 1. – 5.
 túrák
 kirándulás Essegvárra, Herendre,
 kirándulás Tihanyra
 kézműves foglalkozások: agyagozás, szövés, fonás, nemezelés, fafaragás, pásztorbot
készítés
 tánc és énektanítás
 íjászat
 mesék
 lovaglás
Vendégeink: Navratil Andrea, Kovács Erika, Sebestyén Rita, Gombai Tamás, Szedlák József, Bese
Botond
Augusztus 6., szombat
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8.00 reggeli
10.00 táborbontás
Részvételi költségek:
Részvételi díj (étkezés, szállás):
Felnőtteknek (12 év felett):12000,-FT/fő/éjszaka (plusz idegenforgalmi adó)
Gyerekeknek (2-12 éves korig): 8000 Ft/fő/éjszaka
Egyéb költségek:
Anyagköltség: kb. 2000 Ft/fő
A konkrét kirándulásokhoz tartozó belépőjegyek árait a helyszínen pontosítjuk.

Jelentkezés:
Jelentkezni Petőcz Évánál a az eva.petocz@gmail.com címen lehet 2016. április 30-ig.
Túljelentkezés esetén az Iglice tagokat és azokat a családokat részesítjük előnyben, akik a
hagyományőrző tábor egész időtartamára jelentkeznek. Sajnos nem áll módunkban rövidebb
időre fogadni a családokat.
Előleg: 2000 Kč/fő
Minden 3 év feletti résztvevőért 2000,– Kč előleget kérünk átutalni az Iglice számlájára:
51-0660480257/0100, Komerční banka a.s. Praha, IBAN CZ4401000000510660480257.
A jelentkezés és az előleg átutalásának határideje 2016. április 30-ig.
Stornófeltételek:
Az érkezési időpontot megelőző:
20-30. napon történő lemondás esetén a teljes összeg 30%-a.
13-19. napon történő lemondás esetén a teljes összeg 55%-a.
5-12. napon történő lemondás esetén a teljes összeg 80%-a.
2-4. napon történő lemondás esetén a teljes összeg 95%-a.
Szeretettel várunk mindenkit!
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Letní tábor spolku Iglice
31. červenec – 6. srpen 2016

Spolek Iglice Vás srdečně zve na 15. letní tábor lidových tradicí.
Místo:

CSERI KASTÉLY
8246, Tótvázsony.
http://www.cserikastely.hu/

Datum: 31. červenec – 6. srpen 2016
Program:
31. červenec (neděle)
16.00 příjezd, ubytování
18.00 večeře
19.00 tančírna

1.-5. srpen
• turistika
• výlety
• lidová řemesla: pletení provazů, práce s hlínou, výroba draků, křesání ohně,
výšivka
• výuka tanců a písniček
• pohádky, soutěže

Našími hosty budou: Tamás Gombai, Andrea Navratil a její přátelé hudebníciřemeslníci, Erika Kovács keramička.

6. srpen (sobota)
8.00 snídaně
10.00 ukončení tábora

Poplatky:
Ubytování a stravování:
Dospělí: 12000,-FT/den/osoba + turistická daň
Děti: (2-12): 8000,-FT/den/osoba

Další výdaje/poplatky:
Na spotřební materiály: 2000 Ft/osoba
Ceny konkrétních vstupenek a dalších výdajů Vám upřesníme na místě.
Přihlášky:
Hlásit se můžete u Eva Petőcz e-mailem na adrese eva.petocz@gmail.com do 30. dubna
2016.
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Počet míst je omezen. V případě nadlimitního zájmu budeme upřednostňovat rodiny,
které se hlásí na celé trvání tábora.

Záloha: 2000 Kč/osoba
Zálohu 2000 Kč na každou osobu starší 2 let převeďte prosím nejpozději do 30. dubna
na účet Iglice:
51-0660480257/0100, Komerční banka a.s. Praha,
IBAN CZ4401000000510660480257
Storno podmínky:
Storno před začátkem táboru:
20-30. den: 30% plné částky.
13-19. den: 55% plné částky.
5-12. den: 80% plné částky.
2-4. den: 95% plné částky.
Těšíme se na Vás!

