Árlista - 2022
Kismagos Erdei Oktatóközpont és Szállás
Az árak bruttó árak.

Szállásárak:
Egy itt töltött
éjszaka esetén
Több itt töltött
éjszaka esetén
Kiemelt időszak
(ünnepek, hosszú hétvégék)

felnőtt

gyerek (4-18 év)

4900 Ft/fő/éj

4600 Ft/fő/éj

4200 Ft/fő/éj

3800 Ft/fő/éj

5500 Ft/fő/éj

4900 Ft/fő/éj

Gyermekeknek 4 éves korig a szállás ingyenes.
Vendégeinknek idegenforgalmi adót, IFA-t nem kell fizetnie.
Kiemelt időszak: március 15., húsvét péntektől hétfőig, május 1., pünkösd,
augusztus 20., október 23., november 1., december 24-26. és ezekhez az
ünnepekhez kapcsolódó hosszú hétvégék. Szilveszterre kérje egyedi
árajánlatunkat!
Erdei iskola szállás árak:
Iskolás csoportoknak, erdei iskolai program kérése és legalább kettő itt töltött
éjszaka esetén: 3600 Ft/fő/éj.
Minden 15 gyerek után 1 fő pedagógus számára a szállás ingyenes.
Erdei iskolai program árak:
A 3-4 órás programokat 15 fős, felárral max. 20 fős létszámmal vezetjük. 20 fő
fölött új csoportot indítunk!
Általános program
15 főig
15 fő felett
Éjszakai program
15 főig
15 fő felett
Egész napos túra
15 főig
15 fő felett

18000 Ft/csapat
+ 1200 Ft/fő
24000 Ft/csapat
+ 1600 Ft/fő
36000 Ft/csapat
+ 2400 Ft/fő

Az egész napos túráinkon előforduló esetleges tömegközlekedés útiköltségét ezen
felül egyénileg kérjük fizetni!

Napi jegy:
800 Ft/fő/nap (Konyha, étkező, mosdók használati díja, amennyiben nem vesz
igénybe szállást.)

Oktatóterem / közösségi terem (max. 40 fős) használati díja:
Kérje egyedi árajánlatunkat!

Teljes terület kizárólagos bérlése:
Kérje egyedi árajánlatunkat!

Esküvő:
Kérje egyedi árajánlatunkat!

Étkezés:

A konyhánk teakonyha besorolású, a csoport önellátó. (A szálláshely üzemeltetője
nem vehet részt az étkeztetésben, beleértve annak megszervezését is.) A következő
lehetőségek közül lehet választani:
1. A csoport saját magának főzhet (önkiszolgáló konyha). A konyhán kívül
bográcsban, vagy tárcsán is lehet főzni/sütni az udvaron.
2. A közelben két étterem található, a Patak Vendéglő (www.patakvendeglo.hu) és
az Öreg Morgó Étterem (www.oregmorgo.hu). Az étel helyszínre való kiszállítása,
vagy az étteremben való elfogyasztása ügyében érdeklődjön az éttermeknél!

Elérhetőségeink, további információ:
Telefon: 06 20 984 3946

e-mail: kismagos@magosfa.hu

Kismagos Erdei Oktatóközpont és Szállás honlapja: www.kismagos.hu

