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Szállás részletes adatai
Szálláshely adatai
Szálláshely neve:

Majoros tanya Szabadidõpark és szállás

Megye:

Csongrád

Szállás típusa:

Falusi turizmus

Város:

Ásotthalom

Cím:

VII Körzet. Tanya 1012/1

Nyitva tartás:

9-20 óráig

Kutyabarát:

IGEN

Fizetési mód:

Készpénz

Szép kártya:

Nincs

Ellátás:

reggeli

Ár (Ft/fő/éj)-tol: 4 500

Csomagok adatai
Jelenleg nincs csomagajánlat feltöltve ehhez a szálláshoz!
Szállás leírása
BEMUTATKOZÁS:
Majoros tanya az alföldi erdők hazájában, Ásotthalmon, 5 hektáros területen található csodálatos
szabadidőpark. Bátran mondható, hogy ez a hely a csend és a nyugalom szigete. Szegedtől 35 km-re a bajai
úton /55 út/ haladva közelíthető meg.
A tanya 2001. évtől áll a falusi turizmust kedvelők rendelkezésére. Az elmúlt évek során számos
programot szerveztünk gyermekek részére, céges rendezvényeknek valamint lakodalomnak adtunk
helyet, valamint családi és baráti társaságok jeles napokat ünnepeltek meg itt.
LEHETŐSÉGEK:
I. Szabadidős tevékenységek: füves focipálya, röplabdapálya, asztali tenisz, csocsó, trambulin, lovaglási
lehetőség, íjászpálya várja az idelátogatókat, ahol a festői szépségű erdős környezet biztosított a teljes
kikapcsolódáshoz. A tanya körül 2ha telepített erdő van.
Szabadtéri közös sütés-főzés lehetősége áll a vendégek rendelkezésére.
2 kültéri kemence valamint kiépített bográcsozó hely van az udvarban. Három fedett
terasz alatt összesen kb. 200 fő részére tudunk ülő helyet biztosítani.
A teraszok különböző nagyságúak. A legnagyobb terasz 120 befogadó képességű
ponyvázott, a másik fedett teraszon 50 főt tudunk vendégül látni. Ez a terasz beépítés
azaz téliesítés alatt van pillanatnyilag mely Csevegő nevet kapja, mely egy igényes társalgó-ebédlő lesz.
A tanyaépületből és az udvarból is megközelíthető. Átadás február folyamán.
Ehhez az ebédlő-társalgóhoz június végéig elkészül egy vizes blokk, nemenként 1 WC és
2 tusolóval.
Van még egy30 fős fedett terasz a tanya központi helyén, amely a kedvenc, mert innen teljesen
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átlátni az egész tanya területét A tanya igényesen parkosított.
II. Szállás:
A tanya területén 38-40 főt tudunk elszállásolni.
Lehetőségek: Tanyaépületben és faházakban
A tanyaépületben 2 szoba van, egy közös fürdőszoba és egy jól felszerelt konyha. A nagyobbik szoba / 25
m2/ 11 fős, 4 db emeletes ágyat és egy francia ágyat helyeztünk el a szobába valamint egy egyszemélyes
ágyat. A másik szoba / 20 m2/ 4 fős, 2 francia ággyal.
A tanyaépület vályogépítésű, nyáron kellemes bent a hőmérséklet. Légkondi nincs.
Faházakban: A tanya területén, az udvarban, 3 faház áll a vendégek rendelkezésére, melyek 8 fősek, 4
emeletes ágy van egy faházban. A faházakhoz tartozik egy udvari vizes blokk, hideg meleg vizes tusolási
lehetőséggel. Ebben nemenként 1 WC van, és 2 tusoló van. A Faházakhoz egy felszerelt konyhát biztosítunk.
A faházakban pillanatnyilag nincs fürdőszoba. A tervek szerint június végére mindegyik faház egy-egy
fürdőszobával bővül, benne, 1 WC és 2 tusoló lesz.
A faházak falai szigeteltek. Nem kell félni hogy nyáron nagyon meleg lesz. Légkondi nincs.
Tapasztalat: 12 évre visszamenőleg minden évben tartunk gyerekek és felnőttek részére nyári tábort. Nagyon
sok a visszajáró vendégünk. A tanyát folyamatosan a nyitás óta korszerűsítjük, csinosítjuk. A 2018-as évben a
vizes csomópontok bővítését, korszerűsítését tervezzük.
A tanyaépületben lévő konyhában 2 hűtő van. A teraszon elhelyeztünk egy hűtőt a faházakban elszállásolt
vendégek részére.
Mosógép pillanatnyilag nincs, de igény esetén lesz, a fürdőszobába el tudjuk helyezni ennek semmi akadálya.
III. Étkezés. HCCP konyhával rendelkezünk, megfelelő engedélyekkel. Igény szerint napi 2 étkezést tudunk
biztosítani.
Van közösségi épület, ahol közös programok, foglalkozások zajlanak. Ezt a célt szolgálja a 120 főt befogadó
ponyvázott terasz és a most készülő Csevegő.
TV van a tanyán, internet szükség esetén megoldható.
Kijutás a tanyára: / Ki van táblázva /
Szegedtől 35 km-re, a bajai úton /55 út/ haladva, közelíthető meg. A 28. km táblánál, a Majoros tanya feliratú
tábla irányába, forduljanak el Ásotthalom falu irányába. Falun áthaladva, haladjanak tovább
3,5 km egyenesen, majd kísérjék a Majoros tanyát jelző tábla irányát.

Lemondási feltétel
a lefoglalt időpont előtt 15 nappal lemondható.A foglaló 50%-a visszajár. későbbi lemondás esetén foglaló
nem jár vissza.

Szálláshelyen elérhetõ plusz szolgáltatások
grillezési lehetőség

gyerekjátszó

kerthelyiség

sportlehetőség

Elérhetõ szobatípusok:

hajszárító

kávé főző

Dr. MAJOROS-DOBÓ ZSUZSANNA
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apartman 8 fő
Családi (4 ágyas)szoba

Szálláshely felszereltsége
Beszélt nyelvek:

magyar, szerb, angol

Fitness:

erdő mellett futás

Foglalható minimum éjszaka:

2

Konyha felszereltsége:

jól felszerelt

Közösen használható:

60 m2-es közösségi tér

Parkolás:

zárt az udvarban

Szálláshely háziszabályzata
dohányzással kapcsolatban:

nemdohányzó

Alapár nem tartalmazza::

reggeli

Az alapár tartalmazza::

szállás

Bejelentkezés:

telefonon

csoportos foglalás:

van 10% kedvezmény

Elõleggel kapcsolatban:

20%

Férõhelyek száma:

40

Gyermekekkel kapcsolatos díjszabás:

10% kedvezmény

házikedvencekkel kapcsolatos tudnivalók: lehetséges
kijelentkezés:

10 óráig

Nyitvatartás:

9-20 óráig

Elfogadott kártyatípusok:

Nincs

Értékelés
Még nem értékelték ezt a szálláshelyet
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