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Kedves Vendégeink!

Tavasztól őszig különös élménnyel gazdagíthatják kikapcsolódásra szánt idejüket, 
ha ellátogatnak a dunántúli táj legszebb gyöngyszemei közt nyilvántartott tele-
pülésre, Szigligetre. A Balaton északi partján található híres, patinás üdülőhely a  
Balatonba mélyen benyúló, elragadó szépségű félszigeten fekszik. Ennek a termé-
szettől annyi szépséggel megajándékozott településnek külön varázsát adják a hegy-
oldalakon fehérlő kis pincék, a hegytetőn csonkán meredező várrom, valamint a 
középkori fal-
vat jelző temp-
lomrom, és a 
csodálatos ba-
latoni panorá-
ma. A község 
hagyományos 
nyári vendég-
váró rendez-
vénysorozata 
a Nyáresték a 
Szigligeti Várban és a Szigligeti Nyár érdekes programokat kínál az érdeklődőknek. 
Amikor búcsúzik a nyár és beköszönt az ősz, ebben a szép kis faluban a legfőbb 
esemény a Szüreti Vigadalom és a Süllőfesztivál.
Üdülőtáborunk Szigliget egyik legszebb részén, a Külső-hegyen található, gyönyörű 
kilátással a Badacsony nyugati oldalára. Kellemes pihenőhely családok, baráti tár-
saságok, diákcsoportok számára. Elő- és utószezonban tanulmányi kirándulások-
ra, erdei iskolába, szakmai továbbképzésekre és csapatépítő tréningekre, főidény-
ben alkotó és művészeti, valamint nyári szabadidő táborba várjuk az érdeklődőket.  
A pihenni vágyó családoknak is tartalmas, élményekben gazdag időtöltésre kíná-
lunk lehetőséget. A strandoláson, vitorlázáson túl a környék is rengeteg program-
mal várja a kirándulókat.
Abban biztosak vagyunk, hogy az üdülőtáborban és a községben eltöltött idő,  
majdan életük kellemes óráiként fog megjelenni emlékezetükben.

Örömteli pihenést és hasznos időtöltést kíván Önöknek:
                        az üdülőtábor személyzete

Tájékoztató az 
              üdülőtáborról

B kategóriás ifjúsági szállás
Címe: 8264 Szigliget, Külsőhegyi út 66.
GPS koordináták:
N 460 47,8547’ E 170 26,7158’ 
E-mail: szentesiudulo@invitel.hu
Telefon: 87/461-451, 70/459-27-61
Fax: 87/561-038 

Web: www.belfoldiutazas.hu/udulotabor-szigliget 
www.iranymagyarorszag.hu/szentes_varosi_udulotabor
Nyitva tartás: május 1-től szeptember 30-ig.

Férőhely:
Faházakban 80 fő; 

- 4, 8 és 10 férőhelyes házak, közös vizesblokk.
(Gyermek és ifjúsági csoportoknak ajánljuk)

Üdülőházban 34 fő; 
- 2, 3, 4 és 5 ágyas mosdós vagy fürdő-
szobás, televíziós szobák. 
(Családoknak, felnőtt csoportoknak 
ajánljuk.) 

A szállás főszezonban turnusokra, elő- és 
utószezonban tetszőleges időpontokra igé-
nyelhetők, teljes és félpanziós ellátással is. 
Vendégeinknek lehetőségük van 
sportolásra, kerékpárkölcsönzésre, 
igénybe vehetik a büfé szolgáltatá-
sait, közösségi programokhoz fog-
lalkoztató termeinket. Autóbuszok 
és személygépkocsik részére parko-
lási lehetőséget biztosítunk.

szállás példa
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Programok:
Az üdülés vagy a táborozás ide-
je alatt az aktuális programokról 
munkatársunk tájékoztatja ven-
dégeinket. Heti rendszerességgel 
szervezünk esti sétahajózást, igény 
szerint kirándulásokat, túrákat. Fa-
kultatív programként, minimum 20 
fő előzetes jelentkezése esetén, vá-
rosnéző autóbuszt indítunk Auszt-
ria fővárosába, Bécsbe. 

Szolgáltatások megrendelése:
A megrendelést írásban kell eljuttatni a Szentes Városi Üdülőtábor posta vagy 

e-mail címére, illetve fax számára. 

Előleg fizetés, visszaigazolás:
A megrendelést követően előleg bekérő 
számlánk alapján az igényelt szolgálta-
tás értékének 10%-át előlegként be kell 
fizetni. Az előleg megérkezését köve-
tően igazoljuk vissza megrendelését.

Szolgáltatások igénybevétele:
A szolgáltatásokat az üdülés vagy a 
táborozás első napján 14 órától lehet 
igénybe venni. A szobákat, faházakat 
az utolsó napon reggel 9 óráig kell el-
hagyni.

Fizetési módok:
A fizetendő díjakat, kedvezményeket árjegyzékünk tar-
talmazza. Az igénybe vett szolgáltatások ellenértékét 
bankkártyával, átutalással, üdülési csekkel, OTP cafeté-
ria kártyával és készpénzzel lehet kifizetni. E L F O G A D Ó H E L Y

Lemondási feltételek

A megrendelőnek jogában áll a lekötött szolgáltatást lemondania az alábbiak 
szerint:

Mindennemű lemondást írásban kell eljuttatni a Szentes Városi Üdülőtábor postai 
vagy e-mail címére. Szóbeli lemondást nem fogadunk el. A kötbér mértékének meg-

állapításához a lemondás beérke-
zésének napját vesszük figyelembe. 
A visszaigazolást követően a 10 
fő alatti lemondást kötbérmente-
sen fogadjuk el az igénybevételt 
megelőző 45. napig. A 10 fő felet-
ti lemondás esetén a lemondott 
szolgáltatás értékének 10%-át kell 
megfizetni az igénybevételt meg-
előző 45. napig.

Ha a megrendelő az igénybevé-
telt megelőző 45. napon belül mondja le megrendelését, kötbért köteles fizetni az 
alábbiak szerint:
•  A 45-20. napon belüli lemondás esetén a kötbér mértéke a lemondott szolgál-

tatás értékének 30%-a.
•  A 19- 8. napon belüli lemon-

dás esetén a kötbér mértéke a 
lemondott szolgáltatás értéké-
nek 50%-a.

•  A 7. napon belüli lemondás 
esetén a kötbér mértéke a le-
mondott szolgáltatás értékének 
a 100%-a.

A megrendeléskor befizetett elő-
leget beszámítjuk a fizetendő 
kötbér összegébe.



Séta a községben
Szigliget valamikor szigetként emelkedett 
ki a tó mocsaras öbléből. Sokáig csónak-
kal, illetve hajóval lehetett megközelíteni. 
A XIX. Században került sor a Közép-Du-
nántúl végleges vízszabályozására, ezen 
belül a Balaton lecsapolására. Ennek kö-
vetkeztében Szigliget szigetből félszigetté 
vált, észak nyugati részeiről eltűnt a víz. 
Egyedien szép, mediterrán jellegű táj. 
A félsziget belsejében fás, bokros, virágos 
rétekkel, szőlőskertekkel, tavasszal virág-

ba boruló gyümölcsfákkal. A domboktól védett hajlataiban a sok napsütés meg-
érleli a fügét, lejtőin terem a legjobb szigligeti bor. A vidék ma is a Balaton egyik 
elragadó szépségű területe, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park és a Badacsonyi 
Borvidék értékes része.
A község nyugati szélén elénk tűnik az Ava-
si Templomrom (GPS: N 460 47,861’ E 170 
26,904’). A középkorban e területen helyezke-
dett el a falu. Utunkat déli irányban folytatva 
először a hajdani Svéd-kastély épületét láthat-
juk (ma a Szentes Városi Üdülőtábor), melynek 
kertjéből gyönyörködhetünk a Balaton és a Ba-
dacsony csodás látványában. Továbbhaladva 
utunk a Rókarántó utcán vezet, melynek végén 
találjuk a klasszicista stílusban épült Szenthá-
romság Kápolnát és az Amerikai Hősi Em-
lékművet (GPS: N 460 47,439’ E 170 26,748’), 
ahol ismét csodálatos panoráma tárul elénk. 
A dombokkal körülvett völgyet nevezik Arany-
kagylónak, mely ennek a vidéknek a leginkább 
mediterrán jellegű része. A völgy nyugati ré-
szén a Királyné szoknyája nevet viselő dom-
bon található az Óvár maradványa, mely valószínűleg a szigligeti vár elővára le-

hetett. Ha utunkat tovább déli irányban folytatjuk, eljutunk a kikötőhöz, majd a 
községi strandhoz (GPS: N 460 47,1617’ E 170 26,1242’). A félszigetet körbejárva 
érjük el a község középpontját, melynek legis-
mertebb épülete a XIX. sz. elején, klasszicista 
stílusban épült Eszterházy-kastély, mely épület 
ma az Írók Alkotóháza. A kastély közelében ta-
lálhatók a volt uradalmi épületek, melyek jelen-
tős része védett, műemlék. A vár alatt találjuk 
az Ófalut. A település mai temploma (GPS: 460 
48,199’ E 170 26,091’) román stílusú kis templom 
állt a XIII. sz. óta. A templom melletti nádfede-
les épületben van a Szigligeti Galéria, a művé-
szeti kiállítások helyszíne. A templom mögött 
tudunk felmenni a Szigligeti Várba (GPS: N 460 
48,244’ E 170 26,187’), melyet a Pannonhalmi 
Apátság építetett 1262-ben. A vidék növény-  
és állatvilágáról, geológiai múltjáról szerez-
het informá-
ciót az, aki a 
6 km hosszú 
Kamonkő-tan-
ösvényen tesz 
kirándulást.

Aki a nyugalmat, a szépséget szereti, annak tiszta szívvel ajánljuk, hogy látogasson 
el Szigligetre. Bízunk abban, hogy az idelátogatók még nagyon sokáig részesei le-
hetnek annak a gyönyörűségnek, amivel Szigliget fogadja őket. 



Tervezés/tördelés: Bihari Péter • Nyomás Poremba Nyomda Bt.  
A fotókért külön köszönet az indafoto.hu lelkes fotósainak.

Szentes Városi
Üdülőtábor


