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TANTESTÜLETI KIRÁNDULÁS

BEMUTATKOZÁS
A Zempléni-hegység déli lábánál, az Ösztövér és a Tolcsvai hegyek közötti medencében kanyargó
Mély-patak völgyében található Erdőbénye, Tokaj-hegyalja egyik festői szépségű települése. A
dimbes-dombos utcák között kanyargó patakok, a patakparton összehajló öreg fák és a földbe vájt
ódon pincesorok látványa nem csupán a romantikára vágyókat varázsolja el. A természet közelsége
és a hegyvidéki táj szépsége kedvelt hétvégi kiránduló és üdülőhellyé teszi e bájos települést.
Vendégházunk, kedvező elhelyezkedésének, természetközeli fekvésének és barátságos méretének
köszönhetően a kirándulást vagy táborozást szervező osztályok, pedagógusok és közösségek kedvelt
szálláshelye. A Zemplén tökéletes osztálykirándulás, erdei iskola vagy nyári tábor helyszín, hiszen
Erdőbénye és a régió változatos és érdekes programlehetőségek sokaságát nyújtja, mely garantálja,
hogy korosztálytól függetlenül minden csoport megtalálja a számára élményt adó időtöltést. A vidék
egyaránt gazdag történelmi-, kulturális- és természeti látnivalókban, pihenést és aktív kikapcsolódást
kínáló programokban, emellett Erdőbényét a régión belüli szerencsés földrajzi elhelyezkedése egyben
a térség csillagtúrák útján történő felfedezésének remek kiindulópontjává is teszi.
Az osztálykirándulások, az erdei iskola programok és a nyári táborozások sikeréhez a Füveskert
Vendégház komfortos szállással, színes programokkal, igény szerint programszervezéssel és az
étkezések biztosításával, valamint rugalmas vendéglátással járul hozzá.
Elhelyezés:
A csoportok elhelyezésére két külön bejáratú házrész áll rendelkezésre, melyek egyenként 3-3
szobával és 2-2 közös használatú fürdőszobával rendelkeznek. A szobák emeletes ágyas
berendezésűek. Férőhely szerinti megoszlásuk házrészenként: 2-2 db 6 fős és 1-1 db 8 fős szoba. A
szálláshelyen 40 fő egyidejű elhelyezésére van lehetőség, pótágyak nélkül.
Ellátás:
A vendégházhoz – a szállásépülettől elkülönülten – felszerelt konyha-étkező tartozik, amely
önellátásra és – igény szerint – a csoportok étkeztetésére is alkalmas. Kültéri bográcsozáshoz,
grillezéshez a tűzrakóhely és a szükséges eszközök rendelkezésre állnak.
Megközelíthetőség:
Autóval a szálláshely Miskolc felől Szerencsen keresztül a 37-es úton, Nyíregyháza felől a 38-as úton
Tokajon keresztül, Debrecenből a 4-es úton Nyíregyházán keresztül érhető el a legegyszerűbben.
Vasúton Szerencs, Sárospatak, illetve Szegilong (Erdőbénye vasúti megállóhely) településekről a
Borsod Volán helyközi buszjárataival érhető el a település.

PROGRAMKATALÓGUS
Hagyományőrzés, kézművessség, mesterségek


Vezetett települési séták, tájház látogatás tárlatvezetéssel



Kovácsműhely látogatás mesterségbemutatóval



Kádárműhely látogatás mesterségbemutatóval



Borászat látogatás ültetvény és pincelátogatással



Csokimanufaktúra látogatás csokikészítéssel

Természet, aktív kikapcsolódás


Sétahajózás a Tiszán, kenutúra a Bodrogon



Gyalogtúrák a környező hegyekben, erdőkben



Kerékpártúrák a környéken



Strandolás Patakon, kalandpark Sátoraljaújhelyen



Lézerharc játék Bényén

Történelem, múltidézés


a sárospataki Rákóczi vár és a Református kollégium könyvtára



a Huták, Regéc és Boldogkő vára



Hollóháza, a Füzéri vár és a Károlyi kastély



Károli Biblia Vizsolyban, Kossuth emlékház Monokon, Huszita ház Göncön

Semmi extra


kerti sütés, bográcsozás, tábortűz, tollas, röpi, foci, frizbi

Füveskert Vendégház - Erdőbénye
Osztálykirándulás, erdei iskola, nyári táborozás
www.fuveskert.hu I info@fuveskert.hu I 30.636.0917

2018 évi osztálykirándulás, eredei iskola, nyári táborozás árlista
Szolgáltatás megnevezése
1 éjszaka (Ft/fő/éj)
1 éjszaka félpanzióval (Ft/fő/éj)
1 éjszaka teljes panzióval (Ft/fő/éj)

Árak (Ft)
2.500
4.000
5.000

3/2 éjszaka (Ft/fő/2 éj)
3/2 éjszaka félpanzióval (Ft/fő/2 éj)
3/2 éjszaka teljes panzióval (Ft/fő/2 éj)

4.800
7.400
9.200

4/3 éjszaka (Ft/fő/3 éj)
4/3 éjszaka félpanzióval (Ft/fő/3 éj)
4/3 éjszaka teljes panzióval (Ft/fő/3 éj)

7.200
11.100
13.800

5/4 éjszaka (Ft/fő/4 éj)
5/4 éjszaka félpanzióval (Ft/fő/4 éj)
5/4 éjszaka teljes panzióval (Ft/fő/4 éj)

9.600
14.800
18.400

6/5 éjszaka (Ft/fő/5 éj)
6/5 éjszaka félpanzióval (Ft/fő/5 éj)
6/5 éjszaka teljes panzióval (Ft/fő/5 éj)

12.000
18.500
23.000

7/6 éjszaka (Ft/fő/6 éj)
7/6 éjszaka félpanzióval (Ft/fő/6 éj)
7/6 éjszaka teljes panzióval (Ft/fő/6 éj)

14.400
22.200
27.600

reggeli (Ft/fő)
ebéd (Ft/fő)
vacsora (Ft/fő)
félpanzió (Ft/fő)
teljes panzió (Ft/fő)

690
990
890
1.500
2.500

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

az árak tartalmazzák az ÁFA-t, az ágyneműhasználat, a végtakarítás és a fűtés díját;
az árak 15 főt meghaladó gyermek, diák létszámtól és 18 éves korig érvényesek;
a minimum szolgáltatási összeg 90.000 Ft/csoport/foglalás;
a szolgáltatások 30% előleg befizetésével foglalhatóak;
a foglalás az igénybevételt megelőzően 45 nappal kötbérmentesen lemondható, egyéb esetben a befizetett összeg
meghiúsulási kötbérként a szolgáltatót illeti;
az elszámolás alapját képező csoportlétszám az érkezést megelőző 5. napig módosítható;
20 főt meghaladó gyermek, diák létszámtól 2 fő felnőtt kísérő térítésmentesen, a további kísérők diák áron vehetik
igénybe a szolgáltatásokat.

