KEDVEZMÉNYES CSALÁDI NYARALÁS A CSICSERGŐBEN
NOE TAGOK RÉSZÉRE – ZÁRTKÖRŰ AJÁNLAT
Végre eljött a pillanat, hogy kipihenjük az elmúlt időszak bezártságát, ezért látogassanak el
hozzánk és élvezzék a csodás természeti környezetet és a hatalmas tíz hektáros parkunkat,
ahol ha szeretné, senkivel nem is kell találkoznia. Pecabotokat előkészíteni, fürdőruhát
elcsomagolni és irány Göcsej és a Csicsergő!
Miért érdemes a Csicsergőt választani?







Megszokott minőség, a Magyar Turisztikai Ügynökség biztonsági előírásainak betartásával
Kedvező árak
Göcseji ízek, házias konyha
Gyönyörű tavunkban már strandolni is lehet
Hatalmas park a gyermekeknek, játszóterekkel, erdei tornapályával
Átmenő forgalom nincs az üdülőben, csak a szállóvendégek kiszolgálása zajlik, ami
további biztonságot nyújt
 Rollerezésre és görkorizásra alkalmas zárt belső út
 Rengeteg környékbeli biztonságos belföldi programlehetőség
 Szuper program családoknak, pároknak egyaránt
ÁRAINK
7 NAP / 6 ÉJSZAKA
VÁLASZTHATÓ IDŐPONTOK
2020. július 25-31.
14 év felett
7-14 éves kor között szülőkkel egy szobában
0-6 éves kor között szülőkkel egy szobában
3 év alatt étkezés nélkül
5 NAP / 4 ÉJSZAKA
VÁLASZTHATÓ IDŐPONTOK
2020. július 27-31.
2020. augusztus 3-7.
14 év felett
7-14 éves kor között szülőkkel egy szobában
0-6 éves kor között szülőkkel egy szobában
3 év alatt étkezés nélkül
4 NAP / 3 ÉJSZAKA
VÁLASZTHATÓ IDŐPONTOK
2020. július 25-28.
2020. július 28-31.
14 év felett
7-14 éves kor között szülőkkel egy szobában
0-6 éves kor között szülőkkel egy szobában
3 év alatt étkezés nélkül

41.990,- Ft/fő
16.740,- Ft/fő
11.340,- Ft/fő
díjmentes

29.990,- Ft/fő
11.160,- Ft/fő
7.560,- Ft/fő
díjmentes

21.990,- Ft/fő
8.370,- Ft/fő
5.670,- Ft/fő
díjmentes

További információk
NOE tagok esetében 14 éves korig csak az étkezés díját számoltuk, a szállás a gyerekeknek
díjmentes!
A fenti árak jelenleg csak a feltűntetett időpontokban érvényesek!
A csomagajánlatok félpanziós ellátást (büféasztalos reggeli és vacsora) tartalmaznak.
Igény esetén ebéd is igényelhető, ha valaki nem kirándul.
Egyágyas felár: 2.500,- Ft/fő/éj
SZÉCHENYI PIHENŐKÁRTYÁT ELFOGADUNK!
Csicsergő Szabadidőközpont új szálláshely Zalában, Göcsejben. A komplexum tizenöt éve
került átadásra, azt követően várjuk a pihenni, kikapcsolódni, nyaralni, vágyó fiatalokat,
családokat, csoportokat. Az épület és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások egyaránt megfelelnek
a modern kor követelményeinek, mindez pedig gyönyörű környezetben, dombok között,
erdőkkel körülvéve tökéletes helyszín táborok, erdei iskolák, családi üdülések, nyaralások
lebonyolításához. Az épületben 4 apartman mellett 20 családi szobában várjuk vendégeinket,
amely lehetőséget biztosít akár egyidejűleg 140 fő elszállásolására is.
Elhelyezés, szállóhely besorolása:
A főépületben található 4 apartmanban (2-3 fős hálószoba, nappali, fürdőszoba,
minikonyhával, tv-vel és hűtővel felszerelt), valamint 20 családi szobában (2 db 2-3 fős külön
nyíló hálószoba közös fürdőszobával, hűtővel és televízióval felszerelt) biztosítunk
elhelyezést egész évben maximum 132+8 fő részére. A társalgókban televízió, közösségi hűtő
és mikrohullámú sütő áll kedves vendégeink rendelkezésére, valamint bababarát eszközöket is
tudunk biztosítani az étteremben illetve korlátozott számban, a szobákban is. A környék
csendes, biztonságos. Hatalmas park veszi körül a főépületet, mely egyaránt alkalmas
pihenésre, sportolásra. A szabadidőközpontnak saját tava van, melyben lehet fürdeni,
csónakázni és horgászni. Az épületben tilos a dohányzás! A szálláshely besorolása I. osztályú
üdülőház!
Étterem, büfé, közösségi helyiségek, szobák mind egy épületben találhatóak. Az épületet 10
hektáros bekerített park veszi körül, ahol sportpályák, csónakázási, fürdési lehetőség, várja a
vendégeket, valamint sátorozásra is biztosítunk lehetőséget. Rendelkezünk 300 és 80 m2
parkettás különteremmel, társalgókkal, szabadtéri fedett foglalkoztatóval.
További ingyenes szolgáltatások csoportok részére:
 Zárt személygépkocsi és buszparkoló
ingyenesen
 Büfé – recepció kedvező
nyitvatartással
 Játszótér

 Fedett terasz
 Lengőteke, ping-pong asztal,
sportszerkölcsönzés
 Strandröplabda és füves focipálya,
kosárlabda

 Csónakázási lehetőség

 WI-FI internet

 természetes vizű saját strand

 DVD lejátszó, CD, magnó kölcsönzés

 Konferenciatermek (parkettás 300 és
80 m2) időrend alapján

 Bababarát eszközök (pelenka szemetes,
babakád, evőeszközök, tányér,

etetőszék…)
 Erdei tornapálya

Étkezés:
Nagy hangsúlyt fektetünk az egészséges táplálkozásra, figyelünk arra, hogy megfelelő
alapanyagokat használjunk, és a nálunk nyaralók elegendő mennyiségben fogyasszanak olyan
tápanyagokat, melyre a szervezetnek nagy szüksége van, ugyanakkor a hétköznapokban
ezekre a szükségletekre nem mindig figyelnek oda.
A szabadidőközpontnak saját étterme van, mely egyszerre 80 fő befogadására alkalmas és a
főépületben található. Előzetes jelzés alapján felár ellenében speciális étrendet is biztosítunk!
Az ajánlat érvényessége:
Ajánlatunk az árak tekintetében 10 munkanapig érvényes. A szabad helyeket jelentkezési
sorrendben töltjük fel.
Környékbeli látnivalók, kirándulás ajánlatok a környéken:









Lenti- Csömödér- Kistolmács erdei kisvasút, mellyel a gyönyörű zalai tájat igazán
közelről meg lehet figyelni, igény esetén különvonat is igényelhető egyedi útvonallal
Lenti Termálfürdő és Szent György Energiapark - 3 fedett és 4 szabadtéri medencével
remek kikapcsolódást biztosít valamennyi korosztály számára
Zalaegerszeg: Göcseji Falumúzeum, - országos hírű, a környék népi építésének
jellegzetességeit bemutató múzeum; Magyar Olajipari Múzeum, Zalaegerszeg - Zala a
magyar olajkutatás és bányászat bölcsője, ez a kiállítás a hazai szénhidrogén-bányászat és
feldolgozás emlékeit mutatja be
Budafa, Bázakerettye, Budafai arborétum, Bázakerettye: szénégetők, termálfürdő
Őrség: Szentgyörgyvölgy- fazekas mesterek bemutatása, Zalalövő, Körmend- Rába
Múzeum, Velemér Árpád-kori templom
Szlovénia: Lendva (szőlőhegy, vár, városnézés, Vinarium torony) – Dobronak (Orchidea
kert, Bakonaki tó) – Ptuj (vár, múzeum, borospince, városnézés)
Horvátország: Csáktornya (vár, ferences templom és kolostor, Festetics grófok kastélya)
– Varasd (vár, múzeum, paloták, fennmaradt városfalak)

További kérdésekben szívesen állunk rendelkezésükre!
Üdvözlettel
a Csicsergő Csapata nevében:

Ruzsics Milán
ügyvezető

