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Tisztelt Szervező! 
 

Köszönjük érdeklődésüket Szabadidőközpontunk iránt. Ajánlatunkat az alábbiakban 

részletezünk, amelyből Önök állíthatják össze igényeiknek és elképzeléseiknek 

megfelelően a kért szolgáltatásokat. 

 

A Nairam Klubhotel és Szabadidőközpont hasonló érdeklődési körű gyerekek vagy 

felnőttek részére szervezett nyári táborok kiváló helyszíne lehet. A figyelmes 

kiszolgálás, a számtalan szabadidős programlehetőség, ételkínálatunk sokszínűsége 

és a nyugodt atmoszféra hozzájárul a táborok sikerességéhez. 

Az elmúlt másfél évtizedben szabadidőközpontunk megannyi felnőtt- és 

gyerektábornak adott már otthont: volt közöttük sporttábor, jógatábor, tánctábor, 

életmód és hitközösségi tábor is. Szabadidőközpontunk komplex szolgáltatásokkal, 

páratlan környezetben várja az ide érkező táborozókat. 
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 Szolnoktól 15 kilométerre, a 4-es főútról gyorsan megközelíthető helyen 

vagyunk, mégis elszigetelten a várostól, csendes, békés környezetben. 

 A különböző programokhoz többféle méretű és funkciójú termet, többféle 

kategóriájú szállást tudunk biztosítani, igazodva a programok jellegéhez, a 

résztvevők számához és anyagi lehetőségeihez. 

 A táborozókat számtalan fakultatív programlehetőség is várja, így két szervezett 

program között sem kell unatkozniuk. 

 Hangulatos, hét hektáros parkunk biztosítja a táborok kellemes, nyugodt 

légkörét, így az ide érkezők valóban kipihenve, feltöltődve térnek vissza a 

hétköznapokba. 

 A résztvevők étkeztetését önkiszolgáló éttermünkben biztosítjuk. 

 Zártkörűséget minimum 100 fő után tudunk biztosítani, amelyből legalább 80 fő 

felnőtt. 

 Igény estén csomagszobát biztosítunk. 
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Az alábbiakban részletesen ismertetjük nyári táborra vonatkozó árajánlatunkat, 

amelyek 2016. június 15.-e és augusztus 30.-a között érvényesek. 

 

 

A tábor ára, amely tartalmazza a szállást, a napi háromszori étkezést, szabadidős 

program lehetőséget (minimum létszámba csak a 3 év felettieket számítjuk bele): 

 

110 fő felett  50-110 fő között     50 fő alatt 

 

Reggeli (menü jellegű) 700,-Ft/fő/nap 800,-Ft/fő/nap  800,-Ft/fő/nap 

Ebéd (2 fogásos menü) 900.-Ft/fő/nap  1000,-Ft/fő/nap 1000,-Ft/fő/nap 

Vacsora (egytálétel)   800.-Ft/fő/nap  900,-Ft/fő/nap  900,-Ft/fő/nap 

 

Étkezés:   2.400.-Ft/fő/nap   2.700,-Ft/fő/nap 2.700,-Ft/fő/nap 

Szállás:   3.700.-Ft/fő/nap    3.800,-Ft/fő/nap 4.200,-Ft/fő/nap 

Összesen:   6.100,-Ft/fő/nap 6.500,-Ft/fő/nap 6.900,-Ft/fő/nap 
 

 

Amennyiben büféreggelit szeretnének annak a díja + 600,-Ft/fő/alkalom, hogy ha 

desszertet is kérnek az étkezéshez az +300,-Ft/fő/alkalom, gyümölcs +200,-Ft/fő/alkalom. 

Az étkezés első nap ebéddel indul, utolsó nap pedig reggelivel zárul. 

 

A menüt a tábor szervezői állíthatják össze a menükínálatból. Speciális étkezést igénylő 

(laktózmentes, cukormentes) gyermekek étkezését is megoldjuk, viszont a gluténmentes 

étkezőknek a kenyeret 200,-Ft/fő/étkezés plusz díjért tudjuk biztosítani, amennyiben azt 

nem hoz a saját részére. 

 

Gyermekkedvezmények 

12 év alatt a teljes árból 30%, 

6 év alatt a teljes árból 50% 

3 év alatt a szállás ingyenes, az étkezésből 50 % engedményt biztosítunk, ha kér a szülő a 

gyermek számára étkezést! 

 

Transzfert biztosítunk igény esetén: 

 a szajoli vasútállomásról 1.500,-Ft/menet 

 a szolnoki vasútállomásról 3.000,-Ft/menet 
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Menüajánlataink, amelyből a csoportvezetők állíthatják össze igény szerint az étkezések 

fogásait: 

 

Ajánlatunk menü reggelire 

 Kontinentális reggeli, tea 

 Virsli, mustár, kenyér, tej, tea 

 Tojásrántotta, kenyér, tea 

 Májkrémes zsemle, uborka, gyümölcsjoghurt 

 Körözött, zsemle, felvágott, paprika, paradicsom, tea 

 Fonott kalács, jam, méz, kakaó 

 Bundás kenyér, zöldhagyma, tea 

 Büféreggeli 

Tartalma: rántotta, virsli, mustár, sonka,- és szalámi tál, sajttál, főtt tojás, majonéz, 

bundás kenyér, vaj, jam, méz, müzli, tea, tej, kávé, paradicsom, paprika, uborka, 

kenyér (fehér és barna), zsemle, kifli, kalács. 

 

Menüajánlataink ebédre 

 

Levesek 

Tejfölös burgonyaleves virslivel   Gulyásleves    

Babgulyás      Frankfurti leves 

Paradicsomleves      Lebbencs leves 

Zöldborsó leves     Kassai burgonyaleves 

Tarhonya leves      Szárnyas raguleves  

Tejfölös zöldbableves,     Karfiol leves  

Grízgaluska leves sok friss zöldséggel  Csontleves finommetélttel  

Vegyes idény gyümölcsleves   Csülkös bableves házi csipetkével 

 

Főételek 

Natúrszelet vegyes körettel    Sztroganoff tokány orsó tésztával  

Grízes tészta      Mákos tészta 

Rántott sajt tavaszi rizzsel, tartármártás    Sajtos tészta   

Milánói makaróni sajttal     Zöldborsós tokány rizzsel  

Csirkecomb rántva vegyes körettel   Rakott burgonya 

Sült csirkecomb petrezselymes burgonyával  Zöldbabfőzelék natúrszelettel 

Burgonya főzelékkel fasírtgolyó   Csülök pörkölt főtt burgonyával 

Szárnyas brassói     Bácskai rizses hús 

Csirkepaprikás galuskával     Natúrszelet rizibizivel  

Resztelt máj      Csülök Pékné módra 
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Cigánypecsenye hagymás törtburgonyával  Brassói aprópecsenye 

Tojásos galuska      Mexikói csirkemell ragu tésztával 

Szezámmagos halfilé burgonyapüré, párolt zöldség 

 

Savanyúságok: 

Csemege uborka      Kovászos uborka (csak idényben) 

Káposzta saláta      Uborka saláta 

Fejes saláta       Vegyes vágott savanyúság  

Cékla saláta 

 

Desszertek: 

Palacsinta (ízes, túrós, kakaós)    Almás, meggyes vagy túrós pite 

Rétes (almás, túrós, mákos, meggyes)   Kókuszgolyó, kókusztekercs 

Ízes tekercs       Gyümölcsös piskóta szelet  

Mákos nudli,       Puding  

Lekváros fánk     Mákos kelt kalács 

Kakaós csiga       Idénygyümölcs 

 

 

Vacsora menüajánlataink: 

 

Rakott burgonya      Pizza  

Natúrszelet rizibizivel     Tavaszi rizses hús  

Milánói spagetti sajt     Rakott kelkáposzta,  

Paprikás krumpli     Zöldbabfőzelék Stefánia szelettel 

Töltött dagadó törtburgonyával    Tojásos galuska    

Sajtos csirkemell csíkok orsótésztával  Cukkinis lecsó     

Hideg vacsora: körözött, főtt tojás, paradicsom, uborka, zsemle 

Kontinentál: (sonka, szalámi, sajt, vaj, főtt tojás, jam, paprika, paradicsom, uborka, 

kenyér, tea) 

 

A vacsora mellé is kérhető a fent említett savanyúságok közül egyféle. 



 

 

 
 

 

 
 

Hotelünkben kétágyas elhelyezéssel legfeljebb 90 főt, több személyes szobákban és pótágyas 

megoldással akár 140 főt is vendégül tudunk látni, több típusú szállásban.  

A nyári tábor résztvevőinek szállását rendkívül kedvezményes csomagárban tudjuk biztosítani. 

 

 

 Szállodai szobáink főépületünk tetőterében található kétágyas szobák, fürdőszobával. 

 Családi motelszobáink 2-3 ágyas tetőtéri szobák. Itt két lakóegységhez (szobához) 

tartozik egy előtér és egy fürdőszoba. 

 Motelszobáink 3-4 ágyas szobák, fürdőszobával, parkból nyíló épületben. 

 Apartmanjainkban találhatóak az egy- vagy kétszobás, szobánként 2-3 ágyas, 

fürdőszobás, nappali- étkezős lakóegységek. Apartmanjaink egy részében konyha is 

található. 

 

 

Szobáinkban a dohányzás nem megengedett 

Mozgáskorlátozott vendégeinket akadálymentesített szobáinkban tudjuk fogadni 

Az apartmanok előtt saját terasz található. 

A szobák igény esetén fűthetőek. 

A szabadidőközpont területére és a szobákba kisállatot nem lehet bevinni. 

Ingyenes Wifi a főépületben 

Külön igényelhető szobaszerviz 

Ingyenesen használható zárt parkoló a vendégek részére 

 

 

 



 

 

!

 

 

 

 

Rendezvénytermeink ideálisak kisebb és nagyobb létszámú konferenciák, 

tanácskozások, fogadások, tréningek, bálok, termékbemutatók és egyéb céges illetve 

magánjellegű összejövetelek lebonyolítására. 

 

 

Termeink: 

 

 Csikó terem: 150 m2-es termünk konferencia céljára is berendezhető, mely 

szintén természetes fénnyel rendelkezik. 

 

 Harmat étterem: 210 m2-es vízparti termünkben, amely a központi étteremként 

funkcionál, különböző étkezéssel egybekötött rendezvényeket tudunk 

lebonyolítani. 

 

 Szellőpalota: A kerti tóval körülölelt fedett, de oldalról nyitott  

rendezvénytermünk 400 m2-es, melyben számos berendezési formát tudunk 

megvalósítani  kérésének megfelelően. 

 

 Mályva terem: 110 m2-es természetes fényű konferenciaterem, melyet az Ön 

igényei szerint rendezünk be (U alak, tárgyalóterem, színház...). 

 

A kisebb csoportos foglalkozásokra termeinket, teraszainkat, illetve igény esetén, a 

területen sörpadokat, sörasztalokat készítünk ki. 

 

Egyéb eszközök díja: 

Projektor laptoppal, hangosítással:      15.000,-Ft/nap 

Hifi berendezés:         10.000,-Ft/nap

  

 

 

 

 



 

 

Szolgáltatásainkat a recepción vehetik igénybe. Recepciós szolgálatunk 8:00 – 18:00-ig tart 

nyitva.  Amennyiben a recepción nem tartózkodik senki, úgy a 06-20/548-8168-as 

telefonszámon kérhet segítséget. 

 

Szabadidős tevékenységekhez eszközöket csak 08:00-18:00 óráig tudunk kiadni. 

 

 Étterem:  

Vendégeink részére étkezést a Harmat étteremben biztosítunk.  

Az étterem nyitva tartása: 8.00-20.00.-ig.  

Éttermünkben alkohol-mentes és alkoholtartalmú italokat, valamint jégkrémet is 

vásárolhatnak. 

 

Étkezések időpontjai: 

Reggeli:  8.00-9.00-ig 

Ebéd:   12.30-13.00.-ig 

Vacsora:  18.00-19.00-ig 

 

Térítés ellenében vehető szolgáltatásaink: 

 

 Horgászat: 

A Holtág melletti stégjeink kitűnő lehetőséget biztosítanak vendégeinknek horgászat 

örömeinek hódolni. Országos engedély esetén felnőtt napi jegyet és gyermekjegyet 

tudunk biztosítani a recepción. 

 

 Csocsó és biliárd:  

Az étterem alatti pincében biliárdozhatnak és csocsózhatnak. A csocsó 50,-Ft-os érmével 

működik, a biliárd pedig 500,-Ft/0,5óra, melyet a recepción kell kifizetni.  A biliárd és 

csocsó 20:00 óráig vehető igénybe.  

 

 Ping-pong:  

Szabadidőközpontunkban három pingpongasztal van, mely tavasztól őszig várja az 

asztaltenisz szerelmeseit. A ping-pong hoz ütőket és labdákat 2000,-Ft pénzletét 

ellenében a recepción kérhet. Kérjük, hogy nevét, telefonszámát és szobaszámát is adja 

meg a recepción.  

A letéti díjat visszaadjuk, amikor a vendég visszahozza az eszközt a recepcióra. 



 

 

 

 Kenuzás, csónakázás és vízi bicikli a Holt Tiszán:  

Túrázzon a Holt-Tiszán egyedül vagy barátaival. Biztosítani tudunk 3 db 4 személyes kenut 

lapátokkal, 2 db 4 személyes csónakot evezőkkel, valamint 1 db vízi biciklit. Minden 

esetben kötelező a mentőmellény használata.  

Mentő személyzetet a Holt-Tiszán nem tudunk biztosítani, ezért fürdeni minden 

esetben tilos a Holt-Tiszában! 

Vízi járművek bérleti díja: 2.500,-Ft/alkalom/eszköz/óra, amelyet a recepción kell kifizetni. 

 

 Bográcsozó, grillező és nyársaló helyek:  

Vendégeink elkészíthetik ebédjüket a kijelölt főzőhelyeken. Eszközöket biztosítunk 

(bogrács, állvány, gázpalack, égőfej vagy fa, grillezés esetén, faszén). Főzéshez illetve az 

elkészített ételek elfogyasztásához edényeket 300,-Ft/fő díj ellenében biztosítunk.  

Az eszközök bérleti díja: 6.000,-Ft/főzőhely.  

 

 Tábortűz: 

Az ár tartalmazza az elhasznált famennyiséget. 

Díja: 6.000,-Ft/tűzrakóhely 

 

Ezen szolgáltatásainkat vendégeink térítésmentesen vehetik igénybe: 

 

 Sportpályáinkat vendégeink díjmentesen használhatják: 

o Focipálya (aszfalt, füves) 

o Strandröplabda pálya 

o Kosárlabda pálya 

o Kézilabda pálya 

Labdákat letét ellenében adunk ki, valamint kérjük, adják meg nevüket, telefonszámukat 

és szobaszámukat. A letét díja: 3.000,-Ft/labda 

A letéti díjat visszaadjuk, amikor a vendég visszahozza az eszközt a recepcióra. 

 

 Medence: 

A napelemmel fűtött kismedence igen kedvelt program a gyermekek részére. Használata 

ingyenes. Kérjük, hogy a gyermekeiket ne hagyják felügyelet nélkül a medencében, ill. 

fokozottan ügyeljenek rá, hogy a gyerekek ne tartózkodjanak túl sokáig a napon. 

 

Egyéb hasznos információk a táborozás alatt: 

 

 Kapu nyitása:  

A bejárati kapu automatanyitású. Minden szobához biztosítunk RFID automata kapunyitó 

eszközt, amellyel ki tud menni, ill. be tud jönni a Szabadidő Központba. Nyitást követően a 

kapu automatikusan záródik. 

 



 

 

 Parkolás:  

Vendégeink részére térítésmentesen biztosítunk parkolót a kijelölt parkoló helyeken. 

Kérem, hogy az étterem előtt, ill. az apartmanok előtt még a csomagok kipakolásáig sem 

álljanak meg, mert ezzel akadályozzák a közlekedést. 

 

 Elsősegélynyújtás:  

Vendégeink részére elsősegély a recepción tudunk nyújtani. Amennyiben komolyabb 

baleset történik, úgy a mentőt hívjuk segítségül.  



 

 

 
 

 

 

 

Ezek megszervezését szívesen vállaljuk. Önöknek, csak annyit kell tenniük, hogy megírják, 

hogy itt létük során, melyik programokon szeretnének részt venni és melyik napon. 
 

 Macimúzeum Rákóczifalván (www.macimúzeum.hu)  úti ktg + belépő 

(Felnőtt 650,-Ft, Gyermek, nyugdíjas 350,-Ft, Csoport (10 fő felett) 300,-Ft,  

Nyitva tartás: Kedd - Vasárnap: 10-17 óra) 

 Íjászat         min. 10 fő 600,- Ft/fő 

 Íjászat (korhű jelmezekben bemutató és részvétel)  30.000,-Ft/alkalom 

 Népi mesterségek- „bütyköldéje”    min. 10 fő 800,- Ft/fő 

(választható programok: csuhézás, nemezelés, karkötő (bőr, gyöngy) készítés, térbeli 

mézeskalács készítés, bábkészítés egy konkrét mesére, majd bábozás, kenyérdagasztás 

és készítés, sütés, egyedi mézeskalács készítés, süti nyalókakészítés) 

 Kajak-kenu túra a Holt-Tiszán      min. 15 fő 1.000,- Ft/ fő 

 Igény esetén túravezető a kajak-kenu túrához (2 óra)  10.000,-Ft/alkalom 

 Tanyasi olimpia         min. 15 fő 1.200,- Ft/ fő 

 (4 féle játék választható az alábbiakból (taliga szlalom, patkódobálás, célba parittyázás, 

csapat-talpalás, rönkhajítás, paraszt-totó, íjászat, kötélhúzás, diótörés) 

 Sárkányhajózás        min. 20 fő 65.000,- Ft/ hajó 

 Disco, karaoke         30.000,- Ft/ 3 óra 

 Vizibicikli, csónak használata    2.500,- Ft/alkalom/eszköz/óra 

 

Az árak tartalmazzák az ÁFA-t. 

Megrendelés esetén az időpontot lekötjük. A megrendelés írásbeli szerződéskötést követően 

a teljes összeg 10 %-ának foglalóként történő átutalásával véglegesítődik, melyet a tulajdonos 

Nairam Kft. bankszámlájára kérünk átutalni. 

Bankszámlaszám: MKB 10300002-45413463-00003285. 

 

További fizetési feltételek: 

A fennmaradó összeg megfizetése érkezéskor készpénzben történik vagy bankkártyával. 

A létszám véglegesítését a tábor időpontja előtt 10 nappal kell megküldeni. Ez az időpont után 

létszám csökkenést nem fogadunk e, az így lekötött létszámot minden esetben ki kell fizetni a 

tábor lefoglalójának. 

 

Amennyiben ajánlatunk elnyerte tetszésüket, várjuk írásos megrendelésüket az 

info@nairam.hu   e-mail címre. Bármilyen kérdés esetén, forduljon hozzánk bizalommal! 

 

Szeretettel várjuk a táborozókat! 

2015, Szajol 

Nairam Klubhotel és Szabadidő Központ 

Recepció 

20/548-8168 

info@nairam.hu 

http://www.macim�zeum.hu/
mailto:info@nairam.hu

