A „Tisza-tavi garantált élmények garantált áron akció” 2014-es programkínálata
TÉL - január, február
· Tisza-tavi Ökocentrum: Alap belépőjegyből 40% kedvezmény (csak egyéni vendégek részére)
· Tisza-tavi kétéltűs kirándulás - garantált időpontok:
Tisza-tavi Ökocentrum: minden szombat 10.00 – 13.00 óra között minden egész és fél órában
történő indulással 30 perces túrák.
Tisza Balneum Hotel minden szombat délután 14.00 – 18.00 óra között minden egész órában
történő indulással egy órás túrák.
A túrák listaára 30 perces 1.500 Ft/fő, a kedvezményes ár ezen akció keretében 1.125 Ft, egy
órás 2.900 Ft/fő, a kedvezményes ár ezen akció keretében 2.175 Ft/fő (25% kedvezmény). A
minimális létszám valamennyi túrán 4 fő, vagy 4 részvételi díj megfizetése. A részvétel 3 éves
kor alatt ingyenes.
· Tiszavirág Ártéri Sétaút: a belépőjegy árából 50% kedvezmény
· Kézműves bemutató és foglalkozás
o Nagyné Török Zsóka fazekas és Horváth Tibor bőrműves felváltva. A bemutató és
foglalkozás ára 1.500 Ft/fő. Minimális létszám 4 fő. Az elkészített termékek elvihetők.
Bemutató minden szombaton 10.00-11.00 óra között, váltakozva a két kézműves
műhelyben.

TAVASZ – március, április, május, június
· Tisza-tavi Ökocentrum: az Alap csomag vagy Kishajó kirándulás belépőjegyből 20%
kedvezmény (csak egyéni vendégek részére)
· Tisza-tavi kétéltűs kirándulás. Feltételek a Harmónia időszakban meghatározottak szerint.
· Tiszavirág Ártéri Sétaút: a belépőjegy árából 25% kedvezmény
· Tisza-tavi Kishajós kirándulások (április 19-től)
o Garantált túra: 1,5 órás kirándulás a Csapói-Holt-Tisza, Rebence, Kis-Tisza, Poroszlóikubikgödrök útvonalon minden szombat 15.00 órától 750 Ft/fő áron (25%
kedvezmény).
o Bármely kishajós kiránduláson 25% kedvezmény a túra árából.
· „Állati program” a Nyugati Fogadónál (május 1-től)
Interaktív ismerkedés és játék háziállatokkal, zsíros kenyér és bodzaszörp party. Belépőjegy
egységesen 700 Ft/fő, ezen akció keretében és csoportosan érkezőknek 500 Ft/fő. Látogatás
csütörtök-vasárnap 10-18 óra között, vagy előzetes bejelentkezéssel bármely időpontban.

· Vezetett kerékpártúra (április 1-től) a Tisza-tavi Turizmus Fejlesztő Egyesület szervezésében
minden vasárnap 11.00 – 13.00 óra között a Tisza-tavi Ökocentrumból Sarudig, majd vissza ár
kerékpár bérléssel 1200 Ft/fő, saját kerékpárral 300 Ft/fő. Túravezető: Hatos Pál.
· Vezetett gyalogtúra (április 1-től) a Tisza-tavi Turizmus Fejlesztő Egyesület szervezésében
Fehér Amúr Halászcsárda parkolójából a Kis-Tisza és a Tisza által közrefogott szigetre minden
péntek 15.00 – 18.00 óra között. A túra ára 500 Ft/fő. Túravezető: Somogyi Krisztián
· Robin Kalandsziget: 25 % kedvezmény a felnőtt és gyerek jegyárakból (várható nyitás: május 1.
– időjárás függően)

NYÁR - július, augusztus
· Tisza-tavi kétéltűs kirándulás. Feltételek a Harmónia időszakban meghatározottak szerint.
· Robin Kalandsziget: 25 % kedvezmény a felnőtt és gyerek jegyárakból
· Tisza-tavi Kishajós kirándulások:
o Garantált túra: 1,5 órás kirándulás a Csapói-Holt-Tisza, Rebence, Kis-Tisza, Poroszlóikubikgödrök útvonalon minden szombat 15.00 órától 750 Ft/fő áron (25%
kedvezmény).
o 1 órás kishajós kirándulás a Tisza-tavi Ökocentrum kikötőjéből minden nap 10.00-18.00
óra között minden egész órában történő indulással 600 Ft/fő áron (25% kedvezmény)
· „Állati program” a Nyugati Fogadónál
Interaktív ismerkedés és játék háziállatokkal, zsíros kenyér és bodzaszörp party. Belépőjegy
egységesen 700 Ft/fő, ezen akció keretében és csoportosan érkezőknek 500 Ft/fő. Látogatás
csütörtök-vasárnap 10-18 óra között, vagy előzetes bejelentkezéssel bármely időpontban.
· Vezetett kerékpártúra a Tisza-tavi Turizmus Fejlesztő Egyesület szervezésében minden
vasárnap 11.00 – 13.00 óra között a Tisza-tavi Ökocentrumból Sarudig, majd vissza ár
kerékpár bérléssel 1200 Ft/fő, saját kerékpárral 300 Ft/fő. Túravezető: Hatos Pál
· Kajak-kenu túrák GPS-el 2-8 óra időtartamban, minden nap 10-16 óra közötti indulással, ár
800-3000 Ft között. Indulási helyszín Sarud szabadvízi strand.
· Egész hétvégés vezetett vízitúra a Tisza-tó felfedezésére. (A túra minimum 10 fő jelentkezése
esetén indul.)

ŐSZ - szeptember, október)
· Tisza-tavi Ökocentrum: az Alap csomag vagy Kishajó kirándulás belépőjegyből 30%
kedvezmény (csak egyéni vendégek részére)
· Tisza-tavi kétéltűs kirándulás. Feltételek a Harmónia időszakban meghatározottak szerint.
· Tiszavirág Ártéri Sétaút: a belépőjegy árából 25% kedvezmény
· Tisza-tavi Kishajós kirándulások (november 2-ig):

o Garantált túra: 1,5 órás kirándulás a Csapói-Holt-Tisza, Rebence, Kis-Tisza, Poroszlóikubikgödrök útvonalon minden szombat 15.00 órától 750 Ft/fő áron (25%
kedvezmény).
o Bármely kishajós kiránduláson 25% kedvezmény a túra árából.
· „Állati program” a Nyugati Fogadónál (október 31-ig)
Interaktív ismerkedés és játék háziállatokkal, zsíros kenyér és bodzaszörp party. Belépőjegy
egységesen 700 Ft/fő, ezen akció keretében és csoportosan érkezőknek 500 Ft/fő. Látogatás
csütörtök-vasárnap 10-18 óra között, vagy előzetes bejelentkezéssel bármely időpontban.
· Vezetett kerékpártúra (november 2-ig) a Tisza-tavi Turizmus Fejlesztő Egyesület
szervezésében minden vasárnap 11.00 – 13.00 óra között a Tisza-tavi Ökocentrumból Sarudig,
majd vissza ár kerékpár bérléssel 1200 Ft/fő, saját kerékpárral 300 Ft/fő. Túravezető: Hatos
Pál.
· Vezetett gyalogtúra (november 2-ig) a Tisza-tavi Turizmus Fejlesztő Egyesület szervezésében
Fehér Amúr Halászcsárda parkolójából a Kis-Tisza és a Tisza által közrefogott szigetre minden
péntek 15.00 – 18.00 óra között. A túra ára 500 Ft/fő. Túravezető: Bóta Péter.

TÉL - november, december
· Tisza-tavi Ökocentrum: Alap belépőjegyből 40% kedvezmény (csak egyéni vendégek részére)
· Tisza-tavi kétéltűs kirándulás. Feltételek a Harmónia (január-február) időszakban
meghatározottak szerint.
· Tiszavirág Ártéri Sétaút: a belépőjegy árából 50% kedvezmény
· Kézműves bemutató és foglalkozás
o Nagyné Török Zsóka fazekas és Horváth Tibor bőrműves felváltva. A bemutató és
foglalkozás ára 1.500 Ft/fő. Minimális létszám 4 fő. Az elkészített termékek elvihetők.
Bemutató minden szombaton 10.00-11.00 óra között, váltakozva a két kézműves
műhelyben.
Az akció igénybevételének feltételei
Minden olyan vendég részt vehet az akcióban, aki az akcióhoz csatlakozott szálláshelyek általa
kiválasztott valamelyikén legalább kettő vendégéjszakát eltölt. A minimum kettő éjszakát ugyanazon
szálláshelyen szükséges eltölteni.
A kedvezményre jogosító kuponnal a vendég az adott napokon saját maga ütemében, kedvétől és
kapacitásától függően válogathat a fenti programokból, és vásárolhat kedvezményesen, melyeket
tetszés szerinti sorrendben kereshet fel. A szállásért a vendég a szálláshelyen fizet, a programért a
programgazdánál fizet. A programgazda a kupon ellenében kéri el a csökkentett összeget.

A kedvezményre jogosító kupon a szálláshelyen eltöltött első vendégéjszaka napjának reggelétől a
szálláshelyről való távozás napjának estéjéig érvényes. Hosszabbítás nem lehetséges.
Amennyiben a vendég elsőként a programokon szeretne részt venni és csak este elfoglalni a szállást,
lehetőség van előleg befizetése mellett a szállásadón keresztül a kupont e-mailben megkapni.
A program nem átruházható. Annak a nevére kerül kiadásra a kedvezményre jogosító igazolás, aki a
szálláshelyen regisztrálta magát. A kupon nem átruházható. A kedvezményre jogosultságot a
pénztárnál igazolni szükséges.
Az akcióban szereplő szálláshelyek listája a http://itthon.hu/tiszato oldalon érhető el!

