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Nomád Jurta tábor 
 a Balaton-felvidéken 

 

   Barangolások keresztül-kasul a Káli-medencében 
 

 

Kedves szülőtársak! 
 

Szeretettel várjuk gyermekeiteket, gyermekeitek 
barátait, akár egész osztályközösségeket is 
nomád táborozni, a Balaton-felvidéki Nemzeti 
Park egyik legszebb részén, a Káli-medence 

kapujában lévő Jurta táborunkba, ahol 

egyaránt kínálunk a kicsiknek és a nagyoknak 
alacsony áron magas színvonalú elfoglaltságot, 
szabadidő eltöltési lehetőséget.  

 

Különösen ajánljuk azoknak a gyerkőcöknek, akik 
szívesen hagyják maguk mögött az otthon 
komfortját erre a kis időre, a szabadság, 
természet közelsége, a jó társaság és a színes 
programok kedvéért.  
 

Ez a tábor azoknak kínál páratlan lehetőséget, 
akik szeretnek kirándulni, túrázni, akik 
kíváncsiak a Balaton környéki hegyekre, 
patakokra, állat- és növényvilágra, a kövek és 
sziklák meséire, szeretnek jót inni egy forrás 

vizéből, szeretik elfogyasztani elemózsiájukat egy tűzhányó kráterében, és akik nem 
félnek egy kis gyaloglástól, tudván, hogy délután 
a Balaton várja őket.  
 

A programok között van sok játék, vetélkedő, 
beszélgetés és mesélés, kézműves-foglalkozások 
(agyagozás, csuhéfonás, kavicsfestés, nemezelés, 
indián-fonás, kunyhóépítés, stb.) a harcosabbak 
betekinthetnek a távol-keleti harcművészetek 
világába.   
 

És ha kedvünk tartja, este tábortüzet rakunk, 
vagy csak a csillagokat nézzük, és a sátorban 
tücsökciripelésre alszunk el.  

 

A tábort vezetik:  
Juli (You-Lee), 5 gyermek anyukája, aki alig várja, hogy 
e kis létszámot legalább időszakosan a többszörösére 
növelhesse, biológia-földrajz szakos tanár a 
Nemesvámosi Fehérlófia Waldorf Iskola földrajztanára, 
a Bakony-Balaton Geopark, illetve a Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park minősített geotúra-vezetője,  
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és Farkas mester, aki, ha kell, főz, ha kell, meg is eszi, 
vigyáz ránk és a holminkra, segít sátrat állítani és 
bontani, valamint gondoskodik arról, hogy a maradék 
erőnk is elfogyjon estére.   
 

A tábor díja: 19 500 Ft/fő/6 nap 
A tábor díja a közüzemi költségeket, a geotúrák és egyéb 
foglalkozások díját, a strandbelépőket, és napi négyszeri 
étkezést tartalmazza. 
 

A tábor időpontjai: 2012.07.02.–2012.07.07., 2012.07.23.–2012.07.28. 
 

Elérhetőségeink, amelyeken az érdeklődéseket és jelentkezéseket is várjuk: 
E-mail: youlee2011@gmail.com, gabordas1@gmail.com  Tel: 06 20 962 3378, 06 30 504 8711 
 

A Jurta tábor 
 

Egy több, mint 3000 nm-es, rövidre nyírt füves, sátorverésre kiválóan alkalmas, 
erdőkkel körülölelt terület, szőlőheggyel a háta mögött, közel a Balatonhoz, a Nemzeti 
Park határában, amely nevét a központi részén felállított eredeti mongol jurtáról 
kapta.  

A 6 méter átmérőjű jurta tágas belsőjével zordabb 
idő esetén (is) közösségi életünk központja, megvéd 
minket a hidegtől, széltől, összegyűlhetünk benne 
enni, játszani, beszélgetni, énekelni.  
Reggel innen indulunk, és esténként ide térünk meg 
a kirándulások és a fürdőzések után.  
A tábor területe gyakorlatilag korlátlan 
mennyiségű sátor befogadására alkalmas. 
Főzés - minden nap szabad tűzön, bográcsban. 
Tisztálkodási lehetőség – a tábor területén 1000 
literes, csappal ellátott tartályból fürdőpavilonban, 

illetve a strand zuhanyzójában. WC – 2 db kerti WC. 
Az erős napsütést és az esőt egy kb. 60 m2-es, hosszú padokkal és asztalokkal berendezett 
árnyékoló pavilonnal tartjuk távol magunktól. 
 

és még valami… 
 

ha nem alkalmas a fenti két időszak, de szeretnétek, hogy gyermeketek a nyár egy 
részét a Jurta-táborban töltse el, ezt is meg tudjuk oldani.  
Mi egész nyáron ott leszünk .  
 

és végül… 
 

ha szülőként Te is kedvet kaptál a programokhoz, 
vagy netán nem szeretnéd gyermeke(i)det 
elengedni egyedül a Káli-medence ragadozóktól 
és kannibáloktól hemzsegő dzsungelébe, ne 
tétovázz, nagy rmmel látunk mind a 
gyermekeknek, mind a nagyobbaknak illetve 
felnőtteknek szervezett geotúráinkon, 
táborainkban! 
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