
Bázis helye 1.

Rövid leírás

Strand VIP pihenő Aquaglide (Vízijátszótér) Trambulin Part
Tisza-tó Bike kerékpár 

kölcsönző és gyorsszervíz

Deck.hu Hajós és 

horgászbolt

Rövid leírás

Kiváló vízminőségű, homo-

kos strand, fokozatosan 

mélyülő parttal. Gyerek-

öblök, minősített játszótér, 

szociális helyiségek.Beach 

Sportok (Strandfoci, -röpi, 

Teqball, Tollas …)

NyugiZóna – függőágyak 

Egyedi nyugágyak a 

kényelmet szeretők számára.

Közép- Európa legnagyobb 

Aquaglide Vízijátszótere! 

Minden korosztály számára 

kihívást jelentő, csúszdák, 

mászókák, hinták, 

trambulinok.

Magyarország legnagyobb 

szabadtéri ugrálóparkja. 

Töbféle ugrálóasztal, 

többféle játék kicsiknek és 

nagyoknak.

Kerékpárok nagy 

választékban.Kiváló 

lehetőség családoknak, 

társaságoknak, hogy 

felfedezzék a Tisza-tavat.

Ha saját csónakodhoz van 

szükséged alkatrészekre, 

alapvető szerelvényeket, 

hajózási felszereléseket és 

kellékeket keresel, ugorj be 

a Deck.hu Tisza- tavi 

üzletébe.

Ajánlott életkor 110 cm-től 220 cm-ig 3 év fölött

Minimális létszám nincs nincs nincs nincs nincs

Szükséges-e előzetes 

bejelentkezés
nem nem nem nem csoport esetén ajánlott

Térítési díj 1.200 Ft/fő/nap 14 évtől Excl. 2.sz./5.000 Ft/nap 3.000 Ft/fő/óra 3.000 Ft/fő/óra 800 Ft-tól/óra

600 Ft/fő/nap  13 évig           1.sz./    300 Ft/óra 2.500 Ft-tól/nap

Esetleges egyéb 

költségek
Parkolás szgk. 1500 Ft/nap

Megjegyzés

A Tisza-tó legnagyobb nyíltvízű területe, a 28 négyzetkilométer alapterületű Sarudi-medence partján található Kalandpart a legsokszínűbb partszakasza a térségnek. Mellettünk 

található a Hortobágyi Nemzeti Park területe, előttünk a minden vízisporteszköz használatára alkalmas hatalmas medence (igen, itt motorcsónakozhatsz is).

S ezen a különleges vidéken belül, egy védett, nyugodt öbölben vár benneteket a Tisza-tó tengerpartjának is nevezett partszakasz, több mint 4000 négyzetméter homokos parttal, 

abban kialakított gyermeköblökkel, árnyas fákkal és sok- sok szórakoztató kalanddal, kikapcsolódási lehetőséggel.

Ez a csodálatos, változatos világ a Tisza-tó középpontjában a  Kalandpart, ami jóval több mint egy strand!

Ez a hely a Tisza-tó legszínesebb kalandjait kínálva ösztönzi kikapcsolódásra, feltöltődésre, pihenésre az idelátogatókat, vagy a területén áthaladó kerékpárosokat.

Élményfalu Sarud - KalandPart- Strand-VIP-Aquaglide-Trambulin-Bringa-Deck.hu
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A helyenként feltüntetett árak az ÁFA összegét tartalmazzák. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!


