
DÉL-ZALAI KERÉKPÁROS ÉLMÉNYTÁBOROK        

A nagy sikerre való tekintettel ismét megrendezzük
kerékpáros-erdőjárós-tóbanfürdős-semmittevős-eszegetős- borozgatós-pihenős-játszós- 

kézműves-termálfürdős-kisvasútazós-tornázós-horgászós-térképezős-geoládázós
élménygazdag táborainkat a varázslatos, békés Dél – Zalában, Lispeszentadorjánban. 

Családoknak, baráti társaságoknak és ezek keverékének egyaránt ajánljuk.
Fi lozófia: Érezd jól magad, lazíts, ahogy tetszik...

A programokat, melyeket rövidebb – hosszabb, könnyebb vagy nehezebb kerékpározás fűz össze, a 
résztvevők igényeihez igazítjuk. Ha van kedved résztveszel a csoportos megmozdulásokon, ha akarsz, 
mást csinálsz, vagy épp semmittevéssel foglalkozol. Gyerekeidet igyekszünk lekötni, ha úgy kívánod – 
lazíthass néha nélkülük. A kerékpártúrákon a kicsiket külön segítjük, ne te küzdj velük.

ÚJ!   HAJTÓS TÁBOR!
Elmerülhetsz  a  nagyobb  napi  km  teljesítmény  sikerélményében,  a  terepkerékpározás 
izgalmaiban, a kerékpár és a kerékpározás, technikai rejtelmeiben, a GPS navigáció és játék 
újdonságában,  a  kerékpáros  szabadság  örömében!  Intenzívebb,  hajtósabb  „kerékpárosabb” 
turnusok a gyakorlottabb, edzettebb, rámenősebb bringásoknak, 14 éves kortól felfelé. 

ÚJ!  GPS – GEOCACHING TÁBOR!
turistautak.hu  felmérő-  és  térképszerkesztő  tábor:  2009.  július  26  –  augusztus  1. 
A  résztvevőknek  Kolesár  András,  a  turistautak.hu  egyik  alapítója  mutatja  be  a  GPS-es 
felmérést és térképszerkesztést, valamint a geocachinget.

A táborok egyhetesek, vasárnaptól szombatig tartanak.

Bőséges  te l jes  e l l á tás,  túravezetés !

Szállás a Szentadorjáni Vendégházban 2 – 4 – 6 ágyas elhelyezéssel, választásod szerint.

 Időpontok: 
Május közepétől szeptember közepéig hetente indítunk tábort legalább 10 fő jelentkezése esetén!  Hajtós 
táborok igény szerint indulnak, vegyes programú turnusok is megoldhatók kellő létszámnál.
Érkezés: vasárnap délután 13 órától, vacsora 18:30-kor, hazautazás: következő szombaton.
 Részvételi díj:
Az elhelyezéstől, csoporttól és programoktól függően már 30.000 Ft-tól!
A díj minden esetben tartalmazza a 6 éjszakai szállást, a bőséges napi 3x-i étkezést + gyümölcsöt, a 
túravezetés, oktatás, foglalkozások költségeit. Felnőtt kerékpár kölcsönözhető 1200 Ft/nap, 6000 Ft/hét.
 Jelentkezés, felvilágosítás:
A lazatabor@gmail.com E-mail címen, vagy a 70-332-2294 telefonon. Kérjük, legalább két héttel a 
kiválasztott turnus előtt jelentkezz! Ha egyedi ajánlatot kérsz, hívj!
 Fotógaléria:
http://picasaweb.google.hu/Lazatabor/KerekparosElmenytaborokZalaban2008

ZALATÁBOR – LAZATÁBOR!       Szeretettel várunk! 
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