Tarjáni Gyermektábor

Üzemelteti:

TÁJÉKOZTATÓ
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Szeretettel köszöntjük kedves vendégeinket!

Salgótarján igazán kiváltságos fekvésű város, páratlan természeti értékeit, a természeti
környezet szépségeit ajánljuk a hozzánk látogatóknak. A környezetünkben található
geológiai ritkaságok, régmúltból ránk maradt várromok, az állat- és növényvilág
gazdagsága, közelsége sok-sok idelátogatót újabb és újabb kirándulásra, túrázásra
visszacsábít.
Csendet, nyugalmat biztosító, jó levegőjű, kellemes hangulatú táborunk, tiszta természeti
környezetben, az Északi – középhegységben, a Karancs hegy, Mikszáth Kálmán nevezte
„Palóc Olimposz” lábánál, horgásztó mellett található. Kiváló lehetőséget biztosít
osztálykirándulások, erdei iskolák, erdei óvodák, edzőtáborok, nyári szabadidős- és
tematikus táborozások szervezésére, családi és egyéni nyaralásra, baráti társaságok,
osztálytalálkozók összejöveteleinek megtartására, céges meetingek és családi rendezvények
(születésnap, házassági évforduló, esküvő, ballagás) lebonyolítására. Ideális helyszíne
egyházi gyülekezetek: csendes hét, konferencia, családi hét, találkozó szervezésére is.
Minősített erdei óvoda és minősített erdei iskolai szolgáltatóként komplex programokat,
kidolgozott modulokat nyújtunk az érdeklődő csoportoknak.
Szállást 168 fő részére tudunk biztosítani. Tavasztól, a fagyok beálltáig faházakban 116
vendéget; a téliesített kőépületben egész évben 52 vendéget tudunk fogadni.
Kőépületünk akadálymentesített (szálláshely, fürdő-, toalett).
Amennyiben az Ön által szervezett csoport kizárólagosan szeretné igénybe venni a tábor
szolgáltatásait a nyári időszakban: 120 fő, a téli időszakban: 35 fő esetén erre lehetőség
van.
Szállásunkon 200 fő elhelyezését tudjuk maximálisan biztosítani pótágyak beállításával.
Tájékoztatónkkal segítséget szeretnénk nyújtani programjuk kialakításához, tanácsokat
adni, hogy ittlétük minél kellemesebb legyen.

A TÁBOR MEGKÖZELÍTÉSE

 A tábor GPS koordinátája:







Északi hosszúság: 48.13478o
Keleti szélesség: 19.81570o
Ha autóbusszal vagy személyautóval érkeznek (21-es főút), akkor
Somoskőújfalu irányába a 21-es főúton, a „Salgótarján végét” jelző táblától
300 méterre, jobbra lekanyarodva a bekötőútra, található a tábor (szemben a
Toyota autószalonnal).
Ha menetrend szerinti autóbusszal érkeznek (Budapest Stadionok állomástól
közvetlen autóbuszjárat az M3-as autópályán és a 21-es főútvonalon),
távolsági autóbuszmegállóig (menetidő kb. 2 óra); innen helyi járati
autóbusszal lehet kiutazni a táborba.
Ha vonattal érkeznek (Budapest Keleti pályaudvar – Hatvan (átszállással) Salgótarján), a pályaudvarról a tábort helyi járati autóbusszal lehet
megközelíteni.
A főtéri vasút- és távolsági autóbusz-állomástól öt percre, a város
központjában (OFOTÉRT előtt) levő helyi járati autóbuszmegállóban lehet
felszállni a tábor felé közlekedő autóbuszokra, melyek jelzései,
 6, 36, 36C, 46, 61, 63, 456 (autóbuszállomás-camping) és a strandfürdő
megállónál leszállva a tábor 500 méterre van egy sétányon átsétálva a tó
másik oldalán.
 11 (autóbusz állomás - Somoskőújfalu országhatár); 11A (autóbusz
állomás - Somoskő); 11B (autóbusz állomás – Salgóbánya);
minden esetben a horgásztónál kell leszállni, a tábor 300 méterre a
jobboldali bekötőút végén
A helyi járati menetjegyet elővételben lehet megváltani a hírlapárusoknál.
Ára: elővételben: 210 Ft/db
gépkocsivezetőnél: 345 Ft/db

Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét a MÁV utazási kedvezményeire, az együttes
elhelyezés igénylésére.
Érdeklődés: a MÁV Menetjegypénztárainál az ország területén
Interneten: www.mav-start.hu
MÁV Rt. Állomásfőnökség
: 06-40/ 494 - 949
Személyszállítási Kirendeltség 3100 Salgótarján, Állomás út 5.
 Ha nagyobb létszámban érkezik a csoport (min. 45 fő), lehetőség van már
ideérkezésük előtt rásegítő járatot kérni a helyi járati autóbuszállomásról
(vonatcsatlakozáshoz, autóbusz csatlakozáshoz).
Érdeklődés: Helyijárati Autóbuszállomás 3100 Salgótarján, Rákóczi út 113.
Web: www.nogradvolan.hu
: 06-32/ 513 – 435

A TÁBOR SZOLGÁLTATÁSAI

szállás

étkezés

bringabarát szálláshely

turistakonyha

minősített erdei
óvodai és erdei
iskolai szolgáltatás

táboron belül

céges rendezvények,
meetingek, családi-baráti
összejövetelek

internet – wifi

speciális sport
szaktáborok, edzőtáborok
kölcsönzés (kerékpár, 30 literes
főzőüst, gáz-égőfej, gázpalack)

tűzrakóhely
mozgáskorlátozott szoba
és mosdóhelyiség.
Programszervezés

Szállás:
Faházakban, szezonálisan
4 és 6 ágyas szobákban
Kőépületben, egész évben
8; 6 és 2 ágyas szobákban
elhelyezését tudjuk biztosítani.
Előzetes egyeztetéssel sátorhely kialakítására is van lehetőség.

116 fő
52 fő

A tábor szálláshelyeinek elfoglalása 14. 00 órától, a szálláshely átadása utolsó nap 9. 00 óráig
történik. Az egyéni kéréseket a lehetőségekhez képest figyelembe vesszük.
A faházakban külön vizesblokkban,
a kőépületben pedig az épületen belül, hideg – meleg vizes zuhanyzók, mosdók.

Étkezés:
Táborunk kulturált, 150 fős éttermében, önkiszolgáló rendszerben biztosítjuk az étkezést.
Lehetőség van napi háromszori étkezés megrendelésére, de az étkezés bontására is.
Kirándulások szervezésénél vagy hazautazáskor úti csomag is kérhető.
Egyéni igényeket is figyelembe tudunk venni (cukorbeteg, vegetáriánus, stb.). Megegyezés
alapján négyszeri étkezést is tudunk biztosítani (uzsonna, tízórai, gyümölcs, sütemény).
Az étkezés időpontjai:
reggeli
8.00 – 8.30
ebéd
12.00 – 13.00
vacsora
17.30 – 18.00
(Előzetes egyeztetéssel, az időpont módosítására van lehetőség.)

Turista-konyhánkban főzési, ételmelegítési lehetőséget biztosítunk 30-50 fő

részére, ahol edények, evőeszközök, hűtőszekrény, gáztűzhely, hidegmelegvizes mosogató, étkezésre alkalmas terem áll rendelkezésre.
Kérjük, hogy igényüket előre szíveskedjenek jelezni.
MINŐSÍTETT ERDEI ISKOLA
Minősített erdei iskola szolgáltatóként, kidolgozott, komplett, minősített
erdei iskolai programcsomagot kínálunk általános iskolás gyermekek részére.
Erdei iskola, szaktáborok szervezésénél külön foglalkoztató termek segítik a
programok megvalósítását. Egyedi program összeállítása is lehetséges.
Hegyek – völgyek világa
1 – 4. osztály
Közelebb a csillagokhoz
5 – 8. osztály
Bővebb információ található www.tarjantabor.hu honlapunkon, a minősített erdei
iskola menüpont alatt.
MINŐSÍTETT ERDEI ÓVODA
Minősített erdei óvoda szolgáltatóként, kidolgozott, komplett, minősített
erdei óvodai programcsomagot kínálunk óvodás gyermekek részére.
A szervezésnél külön foglalkoztató termek segítik a programok
megvalósítását. Egyedi program összeállítása is lehetséges.
Felfedezzük a világot I – II.
Bővebb információ található www.tarjantabor.hu honlapunkon, a minősített erdei
óvoda menüpont alatt.
Wifi - internet-hozzáférés. Lehetőség van televízió nézésre, magnóhallgatásra,
videózásra (szórakoztató- rajz- és természetfilmek, ismeretterjesztő filmek a
városról és környezetéről).
Speciális sport szaktáborok, edzőtáborok, igény szerinti vagy kidolgozott
programját ajánljuk csoportjainknak. (tenisz, úszó, komplett sport program).
A www.edzotaborok.hu internetes oldalon, Észak-Magyarország; Salgótarján
menüpont alatt részletes információt talál ajánlatunkról.

Céges rendezvények, meetingek, baráti-, családi összejövetelek komplex

szervezése és lebonyolítása (Egy napos környékbeli és tábori programok, túrák,
sportversenyek, gyermekrendezvények, étkezési lehetőséggel, maximum 1500 fő)
Kérésre, kidolgozott komplett programot kínálunk. (referencia)
Csoportok, baráti társaságoknak ajánljuk kemencében való kenyérsütést,
kenyérlángos, egyszerű kemencés étel elkészítését a tábor területén található
kemencében szakmai vezető irányításával
Csillagles (távcsöves nézés):
Esti program, 20 főtől a táborban szakmai vezető irányításával.
Íjászbemutató
A Tarján Íjász Egyesülettel közösen szervezett kb. egy órás foglalkozás
szakember vezetésével.
Az idelátogató kerékpáros turisták kijelölt, jelzéssel ellátott útvonalak segítségével
fedezhetik fel festői környezetünket. (Különböző nehézségű útvonalak.)
Útvonalak leírása a tájékoztató utolsó lapján található.

ÁRAINK
Szállásdíjak:

Faházban:

2 éjszakáig :
2-nél több éjszaka esetén:

1 800 Ft /fő/éjszaka
1 600 Ft /fő/éjszaka

Kőépületben: szeptember 15 – április 30.-ig
2 éjszakáig :
2 925 Ft /fő/éjszaka
2-nél több éjszaka esetén:
2 365 Ft /fő/éjszaka
május 1 – szeptember 14.-ig
2 éjszakáig :
2 500 Ft /fő/éjszaka
2-nél több éjszaka esetén:
2 000 Ft /fő/éjszaka
A költségek tartalmazzák az áfa-t és a mosatás díját is.
Az idegenforgalmi adó mértéke: 200 Ft/fő/éjszaka, mely 18. életévtől fizetendő, kivételt
képez a tanulói, ill. hallgatói jogviszonyban álló személy, valamint, az a 18. életévét
betöltött felnőtt, aki igazoltan közfeladatot lát el.
(Igazolást a munkáltató intézménytől kell hozni.)

Étkezési díjak:

Háromszori étkezés
Részletezve: reggeli
ebéd
vacsora

2 630 Ft/fő/nap
650 Ft/fő/adag
1 050 Ft/fő/adag
930 Ft/fő/adag

Turistakonyha bérleti díja:
250 Ft/fő/nap
(A turistakonyha részleges igénybevétele esetén, a használat arányában állapítjuk meg a
díjat.)
Kemencés foglalkozás: 2,5 – 3,5 óra / 8 000 Ft-tól

,

Csillagles (távcsöves nézés): 500 Ft/fő

Íjászbemutató: Kb. 1,5 – 2 órás foglalkozás: 30 000 Ft
Erdei iskolai, erdei óvodai programok:
A program ára a választott foglalkozás költsége szerint.
Egy 3 – 5 órás foglalkozás ára: 400 Ft/fő – 1000 Ft/

Ajánlataink:
A tábortól 10 percre:
élelmiszerbolt,
posta,
gyógyszertár,
orvosi rendelő található
rendelési időn kívül városi orvosi ügyelet:

: 06-32/410853

telefonos pizza rendelés
Városi program alkalmával a belváros éttermeiben is lehet ebédelni:
GALCSIK FOGADÓ
MC DONALD’S
KISKULACS VENDÉGLŐ
Szívesen segítünk a programhoz kapcsolódó étkezés megrendelésében, leszervezésében
(étterem, étlap, árlista), melyet a honlapunkon található étkezési megrendelőlapon kell
jelezni

Kedvezmények:
INGYENES a SZÁLLÁSDÍJA minden 21. főnek
RÉSZLETFIZETÉS lehetőség

SZÉPKÁRTYA

ELFOGADÓHELY

A táborban eltöltött három (vagy attól több) éjszakás szállásfoglalás esetén,
kedvezményes belépőjegy:
a Bányászati Kiállítóhely és a Városi Uszoda és Strand látogatásakor

250 Ft/fő

A táborban kijelölt tűzrakó helyen tábortüzet lehet rakni, szalonnát sütni,
(szalonna sütővassal is), bográcsozni, kivéve tűzgyújtási tilalom esetén.
Ingyenes internetezés saját számítógéppel, telefonnal
Biztonságos, védett parkolási lehetőség a személyautók, autóbuszok
számára térítésmentesen a tábor területén.
Az itt tartózkodás idején a kirándulásokhoz útleírást, térképet biztosítunk.
Kerékpárok biztonságos tárolása zárt helységben térítésmentesen.

Programok szervezését külön költség nélkül vállaljuk. Ha bennünket szeretne

megbízni tábor szervezésével, programjának összeállításával, kérjen árajánlatot a
következő e-mail címen: info@tarjantabor.hu
KIRÁNDULÁSOK, TÚRÁK

Természeti adottságaink kimondottan alkalmasak kirándulást, túrázást kedvelők, turista- és
sport szakosztályok, nyugdíjas csoportok, erdei iskolák programjainak lebonyolításához. A
környező hegyekbe vezető turistautak kiindulópontja lehet táborunk is.
Kérésre túravezetőt biztosítunk térítés ellenében.
Néhány útvonalajánlatunk: (Egy részét autóbusszal is meg lehet tenni.)

1.) Tábor - Tatárárok – Salgó vára – Boszorkánykő – Erdészház, Salgóbánya
( autóbusszal vissza a táborba)
túrához szükséges idő: 3-4óra
2.) Tábor - Tatárárok - Salgó vára–Tatárárok–Tábor
túrához szükséges idő 3-4óra
3.) Tábor - Tatárárok - Salgó vára – Eresztvény, játszótér
( autóbusszal vissza a táborba)
túrához szükséges idő 3-4óra
4.) Tábor - Tatárárok – Bodzfás kút, innen két irányba lehet indulni gyalogosan:
a.) Salgó vára – Boszorkánykő – Zagyvaróna
( autóbusszal vissza a táborba)
túrához szükséges idő 4-5óra
b.) Eresztvény - Petőfi - sétány – Somoskő vára – Somoskői Magyar
Kőbánya (Kőtár) – Somoskő
(autóbusszal vissza a táborba)
túrához szükséges idő 4-5óra
5.) Tábor – Tatárárok – Bodzfás kút - Eresztvény – Petőfi sétány – Eresztvényi
kőbányai sziklás tó – Eresztvény
(autóbusszal vissza a táborba)
túrához szükséges idő 3-4óra
6.) Tábor – Tatár árok – Salgó puszta – Salgó vár - Salgóbánya – Medves-fennsík –
Rónabánya – Szilváskő, Bazaltömlés– Szilváskő
(autóbusszal vissza a táborba)
túrához szükséges idő 5-6 óra
7.) Tábor – Tatár árok – Salgó puszta – Salgó vár - Salgóbánya – Medves-fennsík –
Rónabánya – Szilváskő
(vissza a táborba gyalog)
túrához szükséges idő 8-10 óra
8.) Tábor – Nagykercseg-lapos – Karancs-kőbánya – Karancs kilátó – Karancs
kápolna (zarándokhely) – Tábor
túrához szükséges idő 3-4óra
9.) Tábor – Nagykercseg-lapos – Tábor

túrához szükséges idő 2 óra

10.)Tábor – Kercseg lapos – Vadaskert – Kálvária hegy – Centrum
(vissza a táborba gyalog vagy helyi járati autóbusszal)
túrához szükséges idő: 2 – 3 óra
11.)Tábor - Salgótarján Fő téri vasúti megálló - Kálvária keresztjei - TV-torony Ceberna-völgy - Karancs-nyereg - Somoskőújfalu vasútállomás – Salgó
puszta – Salgó vár - Salgóbánya , - Medves-fennsík - - Gortva-patak völgye –
Rónabánya - Szilváskő- puszta - Zagyva völgye – Salgótarján, Fő tér - Tábor
Távolság: 37 km; Szintemelkedés: 1380 m
túrához szükséges idő: 12 - 14 óra
Ajánlott felszerelés a kirándulásokra:
esőkabát, sapka, elemlámpa, ivóvízzel töltött kulacs, zárt túracipő, hátizsák, a túra
hosszához szükséges étkezés csomagolása
Kérjük, hogy pedagógus-igazolványukat, diákigazolványukat, a TB- kártyájukat és a „Szülői
nyilatkozat” nyomtatványokat hozzák magukkal!

AUTÓBUSZOS KIRÁNDULÁSOK
A palóc táj, a néprajzi hagyományok megismeréséhez javasoljuk a fél- vagy egész
napos autóbuszos kirándulást Nógrád megyében.
A múzeumokban, kiállítóhelyeken, előre bejelentkezett csoportok a látogatási időtől
eltérő időpontban is megtekinthetik a kiállításokat.

IPOLYTARNÓC

kb. 72 km (oda-vissza)

Látnivalók:
Európa Diplomával kitüntetett geológiai emlékhely;
Tanösvény,
őskori (24 - 21 millió éves) leletek bemutatása; a Bükkábrányi ősfenyők megtekintése;
Miocén erdő; Lombkorona sétány; játszótér;
Érdeklődés:
Ősmaradványok Természetvédelmi Terület
3138 Ipolytarnóc, Pf.:1.
: 06-32/ 454 – 113
Nyitva tartás:
Belépőjegy:

Web: www.osmaradvanyok.hu

márciustól - október végéig
keddtől – vasárnapig és ünnepnapokon 9.00 - 17.00
túravezetés: 9.30 – 15.30 között minden óra 30 perckor.
1 300 Ft/fő
diákoknak: 800 Ft/fő (18 éves korig!)

KAZÁR

Látnivalók:

kb.40 km (oda-vissza)

Tájház, kézműves ház. vasalómúzeum, bányász emlékház,
hagyományok portája
Egyedülálló geológiai képződmény figyelhető meg Kazár közelében: a
riolittufa földfelszíni megjelenése, melyhez hasonlót a világon összesen
hat helyen tartanak számon.
A bakancsos turisták nagy örömére már elkészült az ide vezető
útvonal, és táblák igazítják útba, információs térképek tájékoztatják az
érdeklődőket.
Web: www.kazar.hu

SZÉCSÉNY

Látnivalók:

Érdeklődés:

kb. 85 km (oda-vissza)

A Forgách kastélyban levő Kubinyi Múzeum
(régészeti, történelmi, vadászati kiállítás
Keleti Bástya (a szécsényi vár története);
Kasznárház (Körösi Csoma Sándor emlékkiállítás);
Várkert, Ferencesek temploma, kolostor, Nosztalgia Múzeum.
Kubinyi Ferenc Múzeum
3170 Szécsény, Ady Endre út 7.
: 06-32/ 370 – 143
Web: www.nogradi-muzeumok.hu

HOLLÓKŐ
Látnivalók:

Érdeklődés:

Az UNESCO által 1987. óta a Világörökség részévé nyilvánított ófalu.
Fatemplom;Tájház; Palóc Babamúzeum; Erdészeti Múzeum;
Szövőház; Postamúzeum; Legendák Háza Panoptikum; a feltárt és
felújított vár látogatása.
Vármúzeum
Web: www.holloko.hu

BALASSAGYARMAT
Látnivalók:

Érdeklődés:

Érdeklődés:

kb. 118 km (oda-vissza)

Palóc Múzeum; Palóc Ház állandó kiállításai az elmúlt évszázad
paraszti világát, népszokásait mutatja be.
Szerb Templom, régi Vármegyeháza; Ipolyszögi égerláp;
Pannónia Motorkerékpár Múzeum;
Múzeum:2660 Balassagyarmat, Palóc liget 1. : 06-35/ 300 – 168
Web: www.nogradi-muzeumok.hu; www.palocmuzeum.hu ;
www.balassagyarmat.hu
CSESZTVE

Látnivalók:

kb. 116 km (oda-vissza)

kb. 138 km (oda-vissza)

Madách Imre Emlékmúzeum - bemutatja a család történetét, az író
pályafutását, a kort, amelyben élt és alkotott.
Madách Imre Emlékmúzeum
2678 Csesztve, Kossuth út 76.
: 06-20/ 423 – 2188
Web: www.nogradi-muzeumok.hu

HORPÁCS
Látnivalók:
Érdeklődés:

Mikszáth Kálmán Emlékház irodalomtörténeti kiállítása mutatja be az
író életét, pályafutását. Szontágh kúria; Barokk templom
Web: www.horpacs.hu
MOHORA

Látnivalók:
Érdeklődés:

Érdeklődés:

Érdeklődés:

kb. 66 km (oda-vissza)

A Mátra aljában a 21-es főút mellett a Kőrösi Csoma Sándor
Emlékpark legfőbb vonzereje a Sztúpa, a hagyományos buddhista
kegyeleti emlékmű, mellette a Kőrösi Csoma Sándor Emlékpavilon
Az emlékparkban épített Tara Teaház teakülönlegességekkel várja a
látogatókat.
Web: www.tarkozseg.hu; www.korosi-emlekpark.hu
AGGTELEK

Látnivalók:

kb. 77 km (oda-vissza)

Romkert; Oskolamester Háza; Múzeum; Csohány Kálmán emlékére
rendezett kiállítás; Rajeczky Benjámin zenetörténész emlékszobája;
természettudományi, helytörténeti gyűjtemény várja a látogatókat.
Pásztói Múzeum
3060 Pásztó, Múzeum tér 5.
: 06-32/ 460 – 194
Web: www.pasztoimuzeum.hu
TAR – SZTÚPA

Látnivalók:

kb. 140 km (oda-vissza)

Tolnay Klári Emlékház
Tolnay Klári életét, munkásságát mutatja be a kiállítás.
Web: www.mohora.hu; www.tolnayegyesulet.shp.hu
PÁSZTÓ

Látnivalók:

kb. 154 km (oda-vissza)

kb. 200 km (oda-vissza)

Cseppkőbarlang. Az Európa-hírű barlangvilágban érdekes, ritka
természeti látnivalókban gyönyörködhetnek a látogatók.
Web: www.anp.hu
: 06-48/ 503 – 000

MISKOLC - TAPOLCA
Látnivalók:
Érdeklődés:

kb. 240 km (oda-vissza)

Barlangfürdő. A természet alkotta barlangrendszerben kialakított
gyógy- és wellness szolgáltatások széles választéka igazi kikapcsolódást
biztosít.
Web: www.miskolctapolca.hu; www.barlangfurdo.hu
: 06-46/ 560 – 030
SOMOSKŐ - SOMOSKŐ VÁRA

kb. 15 km (oda-vissza)

Látnivalók:

Bazaltömlés. A vár és a domboldal megkövesedett lávazuhatagjai,
többemeletes bazalttömbjei, orgonasípszerű bazaltkövei lenyűgöző
látványt nyújtanak. GPS koordináták: 48.167761 / 19.855206
Web: www.eszakivarak.hu; http://www.salgotarjan-turizmus.hu
Nyitva tartás: naponta 7.00 - 19.00
Belépődíj: 1,20 EUR / forinttal is lehet fizetni
SOMOSKŐ – Vadaspark

Látnivalók:
Érdeklődés:
Nyitva tartás:
Belépőjegy:

kb. 15 km

Nagyvadak (őz, muflon, vaddisznó, stb.) természetes környezetben.
Web: www.ipolyerdo.hu
: 06-32/ 430 – 940
előzetes bejelentkezés szükséges a fenti telefonszámon
Kedd - Vasárnap 14.00 - 18.00; Etetés: 15 óra
300 Ft/fő

ERESZTVÉNY – ERDEI TORNAPÁLYA

kb. 10 km

A pálya kijelölt turistautak mentén található. Állomásain gimnasztikai és erősítő
gyakorlatokat végezhetnek a vállalkozó szellemű turisták! Az erdei tornapálya útvonala
Eresztvényből, a Fenyves Büfé és a Madárpark közötti területről indul. A Várberek-patak
völgyét követve érinti a Szénbányászati Emléktárót, a Salgó vára alatti tisztást, ahol padok,
tűzrakóhely és egy esőbeálló is található. Innen a salgói várhegy északi oldalán északkeletdélnyugati irányban futó erdei úton halad tovább, majd a sárga kereszttel jelzett
turistaúton vezet északnyugat-délkeleti irányban Salgó várától délre, egészen a Salgónyeregig, a Salgó vára alatt található tisztásig. A tornapálya 10 állomásból áll.

SALGÓBÁNYA - SALGÓ VÁRA

Látnivalók:

kb. 10 km

Petőfi Sándort is megihlette a 625 m magas, bazaltvulkáni kúpon álló
vár, ahol feledhetetlen élményt nyújt a körpanorámás kilátás.
Ingyen látogatható. Web: www.eszakivarak.hu ;
Zenthe Ferenc emlékpark Salgóbányán (ingyenesen látogatható)
Madárpark, Eresztvény (ingyenesen látogatható)

Ismeretterjesztő tanösvény, mely a környék természeti és történelmi értékeit mutatja be a
turistáknak, különösen a fiatalabb korosztálynak címezve az információkat. Ezen az
útvonalon kilenc, fedeles információs tábla mesél arról a területről, ahol éppen
tartózkodnak a látogatók útjuk során. A Salgóbánya melletti Sasok rétjéig a fent említett
tornapályával közös nyomvonalon vezet a tanösvény. A Sasok rétjétől a Salgóbánya végén
található parkolón keresztül vezet a Salgó-nyergen át a salgói vár alá. Itt letérhetünk a
pálya útvonaláról és megtekinthetjük a várat, majd visszatérve a várhoz vezető ösvény
elejére, észak felé indulunk tovább a vár alól a piros “L” alakú jelzéssel ellátott turistaúton.
Hamarosan egy tisztásra érkezünk, ahol padokat és egy esőbeállót találunk. Innen a
fenyves erdő felé vezet az utunk. A fenyvesből kiérve egy nagyobb tisztás közelében
haladunk el, majd visszaérkezünk az eresztvényi Madárparkba.

SALGÓBÁNYA - Ipoly Erdő Zrt. Erdészháza

Látnivalók:

Állandó kiállítás: képek, hangok az erdőből.
Iskolás és óvodás csoportok részére foglalkozások.
Web: www.ipolyerdo.hu

Érdeklődés:
Nyitva tartás:
Belépőjegy:

kb.10 km

: 06-32/ 435 – 049

előzetes bejelentkezés szükséges a fenti telefonszámon
300 Ft/fő

SZLOVÁKIA

Táborunk Szlovákia határától 5 km-re van. Egynapos kirándulásokat ajánlhatunk.

FÜLEKI VÁR
Látogatható: Április 15. - október 15. között, keddtől vasárnapig, 10.00- 18.00 óráig
Belépődíj a vár területére
Felnőttek
6-től 26 éves korig és 62-től 70 éves korig
Belépődíj a vár területére és az állandó kiállításra
Felnőttek
6-tól 26 éves korig és 62-től 70 éves korig

1,70 €
0,70 €
2,40 €
1€

LOSONC

Az Ipoly menti régió keleti részének, valamint a történelmi Nógrád régiónak központja.
Ez a járási székhely kereskedő utak kereszteződésén jött létre, és a város a mai napig
élénk kereskedelmi életet él.

ALACSONY- TÁTRA

Alacsony-Tátra Nemzeti Park (NAPANT) Szlovákia legnagyobb kiterjedésű nemzeti
parkja. Közép-Szlovákiában található és a legnépszerűbb látványosságai a barlangok és
karsztformák. A nemzeti parkra a hosszú völgykatlanok, mély kanyonok és a meredek
kőszirtek a jellemzőek Az Alacsony-Tátra látogatásának kiindulópontjai: északi oldalról a
Deményfalvi-völgyben (Demänovská dolina) a Jasná központ, a déli oldalról Vámos
(Mýto pod Ďumbierom) és Tále, hasonlóan a hegyi oldalról Dóval (Donovaly) és
Čertovica.

MAGAS - TÁTRA
A Magas-Tátra Szlovákia legmagasabb hegysége. Egynapos kirándulás során
utazhatunk a Stary Smokovecről induló sikló vonattal, melynek a végállomásától a Kisés a Nagy Tarpataki völgyben tehetünk különböző nehézségű túrákat. A Kőpataki-tóhoz
Tátra-Lomnicról libegővel juthatunk fel, ahonnan az egész poprádi-fennsík jól látható

KÜLÖNJÁRATI AUTÓBUSZ RENDELÉSE:
Megrendelő és utas lista szükséges!
Szeles János személyszállító ajánlata:
 14 személyes autóbusz, melynek díjtétele: 140 Ft/km + Áfa = 178 Ft/km
minimum díj: 12 000 FT + Áfa =15 240 Ft
 20 személyes autóbusz, melynek díjtétele: 180 Ft/km + Áfa = 229 Ft/km
minimum díj: 16 000 Ft + Áfa = 20 320 Ft
 45 személyes autóbusz, melynek díjtétele: 290 Ft/km + Áfa = 369 Ft/km
minimum díj: 25 000 Ft + Áfa = 31 750 Ft
Érdeklődés: 3182 Karancslapujtő, Petőfi út 14.
: 06-20/ 428-1957
szelestrans@gmail.com

PROGRAMLEHETŐSÉGEK a városunkban és környékén
Itt tartózkodásuk idején érdemes felkeresni a városban levő létesítményeket.
SALGÓTARJÁNI INFORMÁCIÓS és TANÁCSADÓ IRODA
Minden korosztály számára tanácsadások, közösségi szolgáltatások, lelki segélyszolgálat
igénybe vehetők. Internet-hozzáférés, játékos programok.
Érdeklődés:
3100 Salgótarján, Klapka György út 4.
: 06-32/411-777
Web: www.stkult.info.hu
DORNYAY BÉLA MÚZEUM
Állandó történeti kiállítás: Nógrád az újkorban. Múzeumpedagógiai foglalkozások.
Rendszeresen képzőművészeti bemutatók is várják a látogatókat.
Érdeklődés:
3100 Salgótarján, Múzeum tér 2.
: 06-32/310-140
Web: www.nogradi-muzeumok.hu

BÁNYÁSZATI KIÁLLÍTÓHELY
A felszíni és földalatti kiállítóhelyen, az eredeti állapotában meghagyott tárnákban a
látogató képet kaphat a hajdani bányászok nehéz körülmények között végzett munkájáról.
Állandó történeti kiállítás: Szénbányászat Nógrád megyében a kezdetektől 1946-ig
Érdeklődés:
Bányászati Kiállítóhely
3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 1.
: 06-32/420-258
Web: www.banyamuzeumsalgotarjan.lapunk.hu

APOLLÓ MOZI
A József Attila Művelődési és Konferencia Központ termében található a
mozi terem, 53 fő befogadására alkalmas. Ide az a legkorszerűbb 3D-s,
digitális technológia került beépítésre. Filmbemutatók, sikerfilmek. külön
előadás csoportoknak akár délelőtt is. Web:www.stkult.info.hu
CSILLAGVIZSGÁLÓ
Nappali és esti programként is érdekes látványosságot ígér a bolygók és
csillagok távcsöves nézése, előadások hallgatása.
Belépődíj: 1 000 Ft/fő
SÉTAKOCSIKÁZÁS
Ára:

A csoport sétakocsikázáson vehet részt a környéken.
8 000 Ft/óra
USZODA

A városban levő fedett uszoda (szauna) szolgáltatásait lehet igénybe venni.
Belépődíj felnőtt: 800 Ft/fő
diák: 600 Ft/fő
szauna: 800 Ft/fő
Úszósapka használata kötelező! (Bérleti díja: 250 Ft)
Előzetes időpont egyeztetéssel lehetőség van csoportoknak a nyitvatartási
időben kibérelni az uszodát és a szaunát is.
uszoda: 15 000 Ft/óra
szauna: megegyezés szerint

STRAND
A tábortól öt percre található. Strandfoci, strand kézi pálya, büfé, streeballBelépődíj pálya, éjszakai fürdőzés a megvilágított medencében.
egész napos:
felnőtt: 800 Ft/fő
diák: 600 Ft/fő
fél napos:
felnőtt: 600 Ft/fő
diák: 450 Ft/fő
csoportos (10 főtől egész nap):
felnőtt: 600 Ft/fő
diák: 500 Ft/fő
csoportos (10 főtől fél nap):
felnőtt: 500 Ft/fő
diák: 400 Ft/fő
TENISZPÁLYÁK
A tábortól 500 méterre jó minőségű teniszpálya bérelhető.
Díj: 3 000 Ft/pálya/óra
JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI és KONFERENCIA KÖZPONT
Különböző szórakoztató rendezvények, kiállítások, bemutatók, szervezett
foglalkozások.
Web: www.stkult.info.hu

BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR
Gyermek és felnőtt részlege, olvasóterme, kiállítóterme látogatható. A
virtuális olvasóterme internet-hozzáférést biztosít.
Érdeklődés:
Balassi Bálint Megyei Könyvtár
3100 Salgótarján, Kassai sor 2.
Web: www.bbmk.hu
: 06-32/ 521 -550

BORBEMUTATÓ, BORKÓSTOLÓ
Kizárólag felnőtt csoportjaink részére borbemutató, borkóstoló szervezésére és
lebonyolítására van lehetőség a városban vagy a táborban neves borászok boraiból
A kóstolt tételek mennyisége és a borok minőségének függvényében:
2 000 Ft/fő – 3 000 Ft/fő
DOLINKA
A város kedvelt pihenő, erdei parkja. Korszerű játszótér, szalonnasütőhelyek,
esőbeállók, pihenő padok várják az idelátogatókat.
Egésznapos kirándulásra javasoljuk, a táborból két órás sétával elérhető jelzett
turistaúton.

Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét, hogy a belépődíjak árában év közben változás lehetséges.
Reméljük, ismertetőnk megkönnyíti tervező-szervező munkájukat.
Minden érdeklődőt szívesen fogadunk a tábor megtekintésére!

SZÁLLÁS MEGRENDELÉSE
A Tarjáni Gyermektáborban szállást rendelek
20…...............……..…naptól….…….........…...napig (...…éj), …........fő
részére. kőépületi vagy faházas elhelyezéssel (a megfelelő szó aláhúzandó).
Létszám: Diák: ……..lány

Felnőtt: ……… nő

…..…fiú

……… férfi

Szállásmegrendelő neve: …......................................................................................
címe:……………..........................………………………
I t t

:…………………....................…………..

l e v á g a n d ó

Csoportvezető neve: .............................………………………………………
címe:………………............................……………………………

:…………......………:……….....................
E-mail: .........................................................................................

Érkezés várható időpontja: ……………………………………......................

Egyéb kérések :
…………………………………………………............................
………......................…………………………………………………..

Dátum:…….....………..……………

…………………..............………
megrendelő aláírása


ÉTKEZÉS MEGRENDELÉSE
A Tarjáni Gyermektáborban étkezést rendelek
Csoport neve: ...........................................................................................................

Étkezés
időpontja

Reggeli
(adag)

Létszám
Ebéd Uzsonna
(adag)
(adag)

Vacsora
(adag)

Megjegyzés
(hideg csomag,
ételallergia, stb.)

.... hó ........nap
.... hó ........nap
.... hó ........nap
.... hó ........nap
.... hó ........nap
.... hó ........nap
.... hó ........nap
.... hó ........nap
.... hó ........nap
.... hó ........nap
.... hó ........nap
.... hó ........nap
Egyéb kérések: ....................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Dátum

: ....................................................................
..........................................................................
megrendelő aláírása

Salgótarján környéki kerékpáros turistajelzésekkel kapcsolatos fő tudnivalókról:
A jelzések a Bükki Nemzeti Park Salgótarjáni Igazgatósága, az Ipolyerdő Zrt., a
Nógrád Megyei Természetbarát Szövetség és a Salgótarjáni Hegyikerékpáros
Egyesület közös megállapodása és kezdeményezése alapján kerültek felfestésre.
A sárga kerékpáros szimbólum 2007 nyarán és őszén, a zöld kerékpáros szimbólum
2008 tavaszán került kialakításra a Bükki Nemzeti Park Salgótarjáni
Igazgatóságának és a Salgótarjáni HKE tagjainak jóvoltából.
Sárga kerékpáros turistajelzés:
Hossza: 20,5 km
Útvonala: Salgótarján, vasútállomás – Szent Imre-hegy – Kercseg-lapos – Somoskőújfalu,
vasútállomás – volt kőszállító kisvasút alagútja és nyomvonala – Eresztvény – Petőfisétány – Medves fennsík – Medves fennsík „nagy elágazó” – Rónabánya.
A jelzés „kétirányú”, mindkét végéről indítható túra, de javasolt Salgótarjánból indulni,
úgy élvezetesebb a bejárás.
Zöld kerékpáros turistajelzés:
Hossza: 7,0 km
Útvonala: Medves-fennsík „nagy elágazó” – Medves Hotel – Salgóbánya – Két-várköze pihenő – Tatár-árok – Nyugdíjas pihenő – Tó-strand – Beszterce lakótelepi
elágazó.
A jelzés „kétirányú”, mindkét végéről indítható túra, de a Salgóbánya és a Beszterce
lakótelepi elágazó között Salgóbánya irányába nehéz, megerőltető a haladás.
További információkról, túravezetési lehetőségről, egyéb hegyikerékpáros kérdésről a
keri.istvan@velosport.hu elérhetőségen lehet választ kapni.

A TARJÁNI GYERMEKTÁBOR

megközelítése

Szlovákia felé



21 út



Szeretettel várjuk kedves vendégeinket!

