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T Ú R A K I Í R Á S 
   

HORVÁTORSZÁG, SZERBIA, SZLOVÉNIA ÉS MAGYARORSZÁG 
VASUTAS TURISTA EGYESÜLETEK NEMZETKÖZI 

TALÁLKOZÓJÁRA 
 

Révfülöp, 2016. 06. 03-05. 
 
 

A találkozó védnöke: dr. Gordan Grlić Radman 
         a Horvát Köztársaság magyarországi nagykövete 

 
 
A találkozóra mintegy 200 főt várunk, a beérkezett jelentkezések alapján a résztvevő országok az 
alábbi tervezett létszámokkal érkeznek: 

    Horvátország: 65 fő, 
    Szlovénia:  45 – 50 fő, 
    Szerbia:  45 fő, 
    Magyarország  45 fő. 

 
P  R  O  G  R  A  M 

 
2016.06.03. péntek 

1500  Résztvevők fogadása és elhelyezése 
1930  Vacsora  

 
2016.06.04. szombat  

0800  Reggeli 
0900  Hivatalos megnyitó 
1030  Túra és kirándulás (hosszú, közepes és rövid, választás szerint): 

   - gyalogtúra a Badacsony körül buszos rásegítéssel 
   - kirándulás a Káli-medencébe 
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1900  Vacsora 
2030   Táncos esti buli élő zenével  

  
2016.06.05. vasárnap 

0800  Reggeli 
1000  Vetélkedő (hagyományos versenyszámokban):  

   - helyből távolugrás 
   - súlylökés 
   - darts (nőknek) 
   - kötélhúzás, stb. 

1300  Eredményhirdetés, jutalmazás 
1400  Ebéd 
1600  Hazautazás 
 

Elhelyezés: “Napfény” Kemping – Révfülöp (A kempinget a “Balatontourist” üzemelteti.)  
 

 
 
A kempingről részletesen az alábbi honlapon lehet tájékozódni: 
http://www.balatontourist.hu/balaton_kemping_szallashely/napfeny_kemping_revfulop/ 
 
A kempingben mobilházakat és berendezett lakó sátrakat sikerült lefoglalni, mind a házak, mind a 
sátrak egyaránt 4 fő részére komfortosak, minden egységben további 2-2 pótágy is elhelyezhető, 
de ez maradjon végső megoldásnak, mivel ez inkább csak gyerekekkel ajánlott.  
 
Mivel a résztvevők 4 országból érkeznek a házakat és 
a sátrakat arányosan osztottuk el a csapatok között. 
Ez azt jelenti, hogy hazai résztvevők (a Lokomotív TE 
és a Vasutas Természetjárók Szövetsége tagjai) 
számára 5 mobilház és 6 lakósátor áll rendelkezésre. 
 
Szállásköltség: 
 
Mobil házak: A SUN típusú mobilházak szállásdíja (4 
fővel számolva) 2750 Ft/fő/éjszaka. Az ár tartalmazza 
a mobilház bérleti díját, a távozás utáni egyszeri 
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takarítási díjat, parkolást 1 autó részére. A házakhoz van ágynemű, huzat és lepedő, 
hozni kell konyharuhát, mosogató szivacsot, törölközőt! 
 
 

Lakó sátrak 
A lakó sátrak szállásdíja (4 fővel számolva) 1750 
Ft/fő/éjszaka. Az ár tartalmazza a sátor bérleti 
díját, a távozás utáni egyszeri takarítási díjat, 
parkolást 1 autó részére.  
 
Külön fizetendő az idegenforgalmi adó, mely 18 
éves kortól fizetendő és 400 Ft/fő/éjszaka. 
 
Fontos! A sátrak berendezett konyhával, 4 
ággyal és matraccal vannak berendezve, de 
vinni/hozni kell párnát, takarót, ágynemű huzatot, 
lepedőt, konyharuhát, mosogatószivacsot, 
törölközőket! Lehet hálózsák is, természetesen. 

 
 
További szálláslehetőség 
 
 
A kemping a megadott 180 fő felett is tud vendéget fogadni, mégpedig saját sátorral 
vagy lakókocsival. A kemping területe 7 hektár, azaz nagyon sok sátor helyet is tudnak 
biztosítani. Ekkor az árak a következők. 
 
Sátor (≤ 5 m2) autóval, villamos csatlakozással  1300 Ft 
Sátor (> 5 m2) autóval, villamos csatlakozással  2000 Ft 
Személyek       1000 Ft/éjszaka 
 
 
Étkezés:  
 
A kempingben étterem üzemel, melyben egyidőben 300 fő étkezhet. Itt megrendeltük az 
étkezést, péntekre vacsorát, szombatra reggelit és vacsorát, vasárnapra reggelit és 
ebédet. 
 
Árak: (a kapott árajánlat szerint.) 
Péntek, vacsora   1500 Ft 
Szombat, reggeli   1400 Ft 
Szombat, vacsora   2500 Ft 
Vasárnap, reggeli   1400 Ft 
Vasárnap, ebéd  1500 Ft 
Összesen:   8300 Ft 
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Részvételi költségek: 
 
A Lokomotív TE és a VTSZ tagjainak a részvételi költség összesen 10 000 Ft, ebben 
benne foglaltatik a szállásköltség, az idegenforgalmi adó, az étkezési költség és a 
szombati autóbuszos utazás költsége. A részvételi költségek és a tényleges költségek 
közötti különbséget pályázati támogatásból kívánjuk fedezni. 
 
Fizetés: A helyszínen kell fizetni, előleget nem kérünk. Kérjük, hogy szép-kártyával ne 
fizessetek, ezt a rendezők nem tudják elszámolni.  
 
 
 
Budapest, 2016. 05. 06. 

 
 
        Martin Išpanović,  
       1103 Budapest, Csombor u. 4/1. 
             Tel./fax 36/1 262 1025, 36/30 549 2668,  
       e-mail: martin.ispanovic@gmail.com 


