
 

TÓPARTI és MAROS PARTI ÉLMÉNYEK AZ ALFÖLDÖN 
2023.  
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Kedves Pedagógus Kollégák, Kedves Érdeklődők! 

          Kiszomboron a legelérhetőbb áron kínálunk szálláshelyet, helyszíneket osztálykirándulások, táborok, 

tantestületi kirándulások, erdei iskola lebonyolítására. Télen- nyáron tóparton, akár önálló szervezésű táborban is: néptánc, 

hangszeres zenei tábor, idegennyelvi, képzőművészeti, jobb agyféltekés, környezetvédelmi, életmőd, jóga, sport, 

természetjáró….stb, bármilyen tematika szóba jöhet! Tantestületeket is várunk! Szálláshelyeinken szervezett táborok, 

osztálykirándulások pályázataik részét képezhetik! 

               Kiszombor „Ékszer a Maros mentén”, a Dél-Alföld, Csongrád megye műemlékekben egyik leggazdagabb 

települése (Makótól 5 km, Szegedtől 28 km, a 43-as főút mentén). Csodálatos természeti környezetben Kiszomboron, a 8 hektáros 

Vályogos horgásztó partján (igazi "horgászparadicsom") újonnan épült szálláshelyeinken kőépületben történő elszállásolással 

szervezünk tantestületi-és osztálykirándulásokat, erdei iskolát, táborokat, családi üdüléseket, csapatépítő tréningeket változatos 

kulturális-, sport-, oktatási- és szabadidős programokkal! Makó, Szeged, Hódmezővásárhely, Ópusztaszer… közelsége is rendkívül 

gazdag, változatos programszervezésre ad lehetőséget. 

RENDKÍVÜLI AJÁNLATUNK: EGY VAGY TÖBB NAPOS ÖNÁLLÓ SZERVEZÉSŰ OSZTÁLYKIRÁNDULÁSOK, 

TÁBOROK, ERZSÉBET TÁBOROK, ERDEI ISKOLÁK, CSAPATÉPÍTŐ TRÉNINGEK, RENDEZVÉNYEK! 

KÉRÉSRE PEDAGÓGUSAINK MEGSZERVEZIK ÉS KOMPLETTEN LEBONYOLÍTJÁK TÁBORAIKAT, 

KIRÁNDULÁSAIKAT, BÁRMILYEN RENDEZVÉNYÜKET! 

 

Rónainé Török Csilla pedagógus 

Falusi Turizmus Nonprofit B.T. 

 

TÓ- PARTY  PANORÁMA PANZIÓ 

                 6775 Kiszombor, Tó u.2.  

AQUA  P’ART SZÁLLÁS, KEMPING és 

SZABADIDŐKÖZPONT   

   6775 Kiszombor, Óbébai u. 05401/2. hrsz.  

Web:    www.falusihorgaszturizmus.hu  

Tel:   06-20/380-11-59 vagy  06-30/54-99-212  

E-mail:   kiszomborpanzio@gmail.com 

tel:06-20/380-11-59%20vagy%20%2006-30/54-99-212
mailto:kiszomborpanzio@gmail.com


TÓ-PARTY PANORÁMA PANZIÓ” (nyitva egész évben): ELHELYEZÉS:  KŐHÁZBAN: 

ÚJONNAN ÉPÜLT 15 db 1-2-3-4-5-6 fős szobák, mind saját fürdőszobával, (ebből 2 db 1 hálóteres, és 1 db 3 hálóteres apartman 

saját konyhával, ebédlővel, fürdővel. A TÓ-PARTY PANORÁMA PANZIÓ” komplexum szobáiban normál berendezéssel: 48 

fő fér el, de az alsó szinten lévő szobák emeletes ágyakkal történő berendezésével max. 62 fő elhelyezése lehetséges! A panzió 

modern körpanorámás kilátójából gyönyörű látvány tárul a tóra és környezetére. A zárt közösségi térben és az árnyékos, fedett grill-

teraszon közös programok, játék, vetélkedő, oktatás szervezhető. A felújított, klimatizált ebédlőnkben/ rendezvénytermünkben 

egyéb közösségi programok is bonyolíthatók: kézműves foglalkozások, közös játékok, buli, karaoke- party, hisz hangulatfénnyel és 

erősítő berendezéssel is fel van szerelve. A pázsitos kertben szökőkút, játszótér, hinták, lengőteke, tábortűz, kerti sütés-főzési 

lehetőségek, kemence.  Szabadidő: ping-pong- és csocsóasztal, kosárpalánk, tollaslabda, sakk, dominó, kártya, kis füves pálya, 

labdák, játszótér. Íjász felszerelés, kerékpár, oktatáshoz, vetítéshez: projektor+ vászon bérelhető.     

TOVÁBBI TUDNIVALÓK: Max. 80 főig bármilyen rendezvény lebonyolítását vállaljuk szabad- ill. zárt térben, igény szerint! 

Megközelítés: busszal, vonattal, személygépkocsival, kerékpárral..  Kamerával őrzött zárt parkoló, WI-FI  ingyenes. 

Étkezés: saját konyhával rendelkezünk: napi háromszori (vagy többszöri) étkezés helyben: komplett reggeli folyadékkal, 1-2-3 

fogásos ebédek, menük, meleg (hideg) vacsorák, egytálételek, pizzák, lepények...teljes szervírozással, igény szerint. Kerti sütés-

főzéshez minden eszköz rendelkezésre áll: tűztér, tüzifa, bográcsok minden méretben, kemence, mobil grill-kocsi, nyársak szalonna- 

v. saslik sütéshez. A korszerűen felszerelt konyhák is használhatók önálló főzés esetén. Étkezéshez komplett terítéket, poharakat 

biztosítunk, hűtővel, fagyasztóval, svédasztalos szervírozó-, melegen tartó edénykészlettel, italokhoz bárpulttal rendelkezünk. 

Boltok a közelben! A komplexum magas kerítéssel körbe kerített, a tanulók biztonsága és a rendezvény zavartalansága érdekében. 

Zenés rendezvény igénye esetén a hangosítás, zene szolgáltatás megoldható. OTP-, K&H-, MKB SZÉP kártyát elfogadó hely!  

IGÉNY ESETÉN MINDEN NAP PROGRAMJÁT és az ÉTKEZÉST (diétásat: tej-, cukor-, gluténmentes is) MEGSZERVEZZÜK! 

ÁRAK: 20 gyerekenként 1 pedagógus szállása ingyenes! 

A SZÁLLÁS IDŐTARTAMA  (étkezés nélkül )                         ÁR/ egység KŐHÁZBAN 

1-2-3 éjszakás                                Ft/fő/éj 6400,- 

5 nap 4 éjszakás                              Ft/fő/éj 5900,- 

6 nap 5 éjszakás                               Ft/fő/éj 5800,- 

7 nap 6 éjszakás (és további éjszakák)                              Ft/fő/éj 5500,- 

Szállás nélkül 1 napos rendezvény, kirándulás,  a 

komplexumok teljes használata minden 

felszereléssel, sport- és játékeszközzel 

1.500,-Ft/fő/nap 

 

 

Szállás nélkül rendezvény-terem bérlés: max. 60 fő 

(oktatás, zenekari próbák, bulik, csapatépítő 

tréningek, családi-, munkahelyi rendezvények…) 

2.200,-Ft/fő/nap 

eszközigénytől függően megegyezés 

szerint 

 

 

ÉTKEZÉS: 
Reggeli:  850,- Ft/fő 

(komplett reggeli folyadékkal)                 

 

Ebéd: 1900,- Ft/fő            

(2 fogásos menüebéd) 

 

Vacsora: 1600,- Ft/fő               

(egytálétel- meleg VAGY 

hideg vacsora)  

Tízórai / uzsonna: 

550,- Ft/ fő 

SZÁLLÁSHELYEINKEN  VÁLASZTHATÓ KISZOMBORI PROGRAMOK :  

PROGRAM 
MEGNEVEZÉSE 

PROGRAM ÁRA: MEGJEGYZÉS 

KISZOMBORI 
PROGRAMOK: 

 HELYBEN ! 

WELLNESS a TÓ- PARTY PANORÁMA 

PANZIÓBAN: Modern, 5 személyes jakuzzi 

erős hydro-masszázzsal, oxigén- és 

fényterápiával, 3 személyes infra- szauna, 

relax-tér nyugágyakkal, asztalokkal, 

székekkel, zenehallgatási lehetőséggel, tv-vel, 

internettel 

Wellness részlegünk használati 

díja: 

1500,- Ft/h/fő 

 

(5 fő feletti létszám esetén 

kedvezményt biztosítunk.) 

 

 IDŐPONT EGYEZTETÉSE 

SZÜKSÉGES! 

 

Horgászat a panziótól 10 m-re lévő tavon. A 
csoportért felelős felnőttnek, VAGY  a 
horgásznak állami jeggyel kell rendelkeznie. 

Napijegy:  
Gyermek: 500,- Ft/fő/nap 
Felnőtt: 4000,- Ft/fő/nap 

A program 24 órás.  
Információ: 
www.valyogos.hu  

   

http://www.valyogos.hu/


Ősmagyar program: íjászat+ íjászverseny, 
előadás, viselet, egyéb tevékenységek 
(patkóhajítás, célba dobás, 
ostorcsattogtatás).  

10.000,-Ft/csoport/alkalom, 
létszámtól függetlenül. 
 

 
A program 2-3 órás. 

Afrikai vadász- fúvócső verseny. 10.000,- Ft/ csoport/alkalom A program kb. 2 órás. 

Kecskefarm látogatás: ismertető előadás, 
gidasimogató, kecsketej- és sajtkóstoló, 
etetés, kézi-és gépi fejés kipróbálása, 
játszótér. Kezdés 16.00 h-kor. 

20 főig: 10.000,-
Ft/csoport/alkalom 
20 fő fölött: + 350,-Ft/fő/ 
alkalom. 

A program 2-3 órás. 
Baranyi Csaba: 06203221949 

Lovas kocsikázás Kiszomboron v. Makóra.  
Pónilovaglás, 

8000,-Ft/kocsi/h 
4000,- Ft/h 

Tel: Czibolya Judit: 06304272983 

Szalonnasütés tábortűznél: nyársakat, 
tüzelőt, szalonnát, hagymát, kenyeret, 
biztosítunk.  

750,- Ft/fő 
 

Önállóan is szervezhető! 

Gitáros közös éneklés, daltanulás esti 
tábortűznél,  

5000,- Ft/ csoport/alkalom. Gitáros-énekes tanár! 

Kreatív/kézműves foglalkozások: üveg-és 
tükörfestés, kőmozaikozás, képeslap/ kollázs-
készítés, rajzolás-grafika-festészet ,  
rézdomborítás, sókerámia-, gipszfigura öntés 
és festése, nemezelés, mécses készítés.   A 
munkák ajándékba/ emlékbe haza vihetők. 
Preferáljuk az Alföld népi- és a vidék 
jellegzetes motívumait. 

 
 
400- 1000,- Ft/fő 
 

 
Az ár az anyagköltségtől függ. A 
tevékenység választható. Amatőrtől a 
művészi szintig, mestertanár vezetéssel… 

Vályogos: 8 hektáros horgásztó. A tó élő-, 
növény-és állatvilágával való ismerkedés, 
előadás, megfigyelés a kilátóból, 
vadkacsaetetés, természetjárás vezetéssel, 
nappali túra a tó körül. 

 
5000,- Ft/ csoport/alkalom 

 
Kb. 1 órás program. 
Önállóan is szervezhető! 

Éjszakai bátor-túra vezetéssel a tó körül hold- 
és csillagfényben (no meg zseblámpával). 

5000,- Ft/ csoport/alkalom Kb. 1 órás program. 
Önállóan is szervezhető! 

A sportcsarnokban elektromos tekepálya-, 
teremfoci-, kosár-, kézi-és röplabdapálya 
bérlés. 

 
2800,-Ft/csoport/alkalom. 

 

Népi élet hagyományai: Kenyér v.pogácsa v. 
pizza tészta dagasztás-, kelesztés-, sütés 
kemencében, v. mézeskalács sütés és díszítés 
a szálláshelyen.  

 
500- 1500,- Ft/fő 
 

 
Az ár az anyagköltségtől függ. 

Lovaglás és oktatása (minden korosztálynak, 
amatőrtől a profi szintig , lovak minden 
nagyságban). 
Facebook: Szalai Lovas Tanya, Kiszombor 

2100,- Ft/fő/h (legalább 10 fő 
esetén) 
2500,- Ft/fő/h ( 10 fő létszám 
alatt) 

Nyitva:9-19 h. 
 Szalai Zoltán Tel:06306115474 

Városnéző kis vonat körút: A kisvonat 

Makóról érkezik szálláshelyünkhöz a 

csoportért. Program: Utazás Makóra, Makó 

város épületeinek és kultúrtörténetének 

megismerésével, Maros parti körúttal. Majd 

visszaszállítja az utasokat panziónkhoz. 

 

Igényekhez és létszámhoz mért 

árajánlat egyeztetés alapján.   

06(20) 413 1473 Kiss Attila 

A program kb. 2 órás. 

https://www.facebook.com/KisvasutMako/ 

 

http://mako.hu/turisztika/varosnezes-

kisvonattal/ 

Vízi vadászkutya bemutató a Vályogos tavon. 
Az Alföld növény-és állatvilágával való 
ismerkedés vadász vezetéssel. (Igény esetén: 
Vadászház megtekintése. Kerékpáros v. autós 
v. gyalogtúra program.) 

 
10.000,-Ft/csoport/alkalom. 
 

 
2-3 órás program  
 

Kiszombori kulturális program 
IDEGENVEZETÉSSEL: Rónay tornyos kastély, 
Rotunda (középkori körtemplom), 
Helytörténeti Múzeum, Rónay- kúria emeleti 
Kiállítóterme, Nagyboldogasszony katolikus 
templom, Kossuth-, Petőfi-, Nepomuki Szent 
János -, Szent István szobrok, I.-II. 
világháborús emlékművek. 

Díjtalan, adományt 
elfogadnak. 
 
Egyeztetés a Kis Mária 
Hortenzia Honismereti Kör 
vezetőjével. 

Kb. 2 órás program. 
 
Süliné Rácz Emőke: 
06309950520 
 
Endrész Erzsébet: 
06303490354 

https://www.facebook.com/KisvasutMako/


Kukorica- labirintus (útvesztő) – izgalmas 
kaland térképpel, rengeteg tradicionális népi 
játékkal. Panziónktól 2 km. 

14 év alatt: 300,-Ft/fő 
Felnőtt:       600,-Ft/fő 

Júl. közepétől- aug. közepéig 
WEB: utveszto.com 

 

Sport- és játékos vetélkedők: Csocsó-, tengó-, 
ping-pong-, sakk-, futó-, kosárra- és célba 
dobó versenyek 

Ingyenes Önálló szervezés! 

Kerékpár- és gyalogtúrák. Sport-és játékos 
vetélkedők. Foci-, műfüves pálya – sportpálya 
a településen. 

Ingyenes Önálló szervezés! 

Kerékpár bérlés (12 db kerékpárral 
rendelkezik a B.T., de másik kölcsönzőből 
nagyobb létszámra is!) 

1 óra:  500,- Ft ; 2 v. több óra 
időkorlát nélkül: 1000,- Ft/nap  

 

Íjász felszerelés bérlés:  
Íj+ céltábla+ nyílvesszők 

1 óra:  2000,- Ft  íjanként 
 

 

   

MAKÓ (5 km): Vízi túra/ evezős 

program/ hajókázás a Maros folyón 

Igényekhez és létszámhoz 
mért árajánlat egyeztetés 
alapján.   

Varga István 

 +3670/ 335 7460 

MAKÓ (5 km): Városnéző kis vonat 

körút: Makó város épületeinek és 
kultúrtörténetének megismerésével, Maros 
parti körúttal. Indulás a KORONA szálloda 
elől. DE a kisvonat a panziótól indulással, 
„háztól- házig” szállítással is igényelhető, kb. 2 
órás program. 

 
Igényekhez és létszámhoz 
mért árajánlat egyeztetés 
alapján.   

06(20) 413 1473 Kiss Attila 
A program 45-50 perc. 
https://www.facebook.com/KisvasutMako/ 

MAKÓ (5 km): József Attila Múzeum: 

Skanzen, mesterségek műhelyeinek  
felfedezése vetélkedővel, állandó 
gyűjtemények megismerése tárlatvezetővel, 
városnézés, Hagymaház (kiállítás, mozi). 
Makovecz Imre építészete. Espersit-ház…… 

 
Az árak iránt a szolgáltatónál 
szíveskedjenek érdeklődni! 
 

 
Önálló szervezés! 

MAKÓ (5 km): - HAGYMATIKUM: 

TERMÁL-ÉS ÉLMÉNYFÜRDŐ - CSÚSZDAPARK 

 (-20%-os kupont adunk a 
belépőhöz a nálunk megszálló 
vendégeknek!) 

Önálló szervezés! 

MAKÓ (5 km): Lombkorona sétány a 

Maros ősfáinak lombjai között 10 m magasan, 
250 m hosszan, élményelemekkel, csúszdával, 
oktatótáblákkal+ tanösvény 

 
Ingyenes 

 
Önálló szervezés! 
 

MAKÓ (5 km):  „KALANDPART” 

kalandpark a Maros- parton: Canopy pálya 
(átcsúszás a Maros fölött), függesztett 
kerékpár pálya a folyó fölött(Áttekerünk a 
Maros fölött!), szabadesés, mászófal, 
izgalmas kalandpályák kicsiknek és 
nagyoknak, trambulin, ingyenes strandolás, 
strandjátékok, ping-pong asztalok. Egész 
napos program is lehetséges. Bográcsozás.  
Étkezési lehetőség is van!  
TANÖSVÉNY, KB. 15 km 

Az árak iránt a szolgáltatóknál 
szíveskedjenek érdeklődni!  
Érdemes időpontot előre 
egyeztetni, jelezni a csoport 
érkezését, kalandpályát 
foglalni a sorban állások 
elkerülése végett. 

 
Önálló szervezés! 
 

MAKÓ (5 km):   Silver Lovas Egyesület, 

Makó 
 
                                       Makói Lovas Egyesület 

Tereplovaglás: 5000,- Ft/fő/h. 
Az árak iránt a szolgáltatóknál 
szíveskedjenek érdeklődni! 

Tel: Czibolya Judit: 06304272983 

SZEGED (28 km): Vadaspark- 

Állatkert- Zoo, Füvészkert-Arborétum, 
Széchenyi tér, Szegedi Dóm- kilátótoronnyal, 
Móra Ferenc Múzeum, Reök Palota 
(szecessziós épület), Kass Galéria, 
Napfényfürdő Aquapolis, Anna Gyógy-, 

 
 
 
Az árak iránt a szolgáltatóknál 
szíveskedjenek érdeklődni!   
 

 
 
 
 
Önálló szervezés! 



Termál- és Élményfürdő, Sétahajózás a 
Tiszán: Pontoon Boat Élményhajózás, Tisza 
Parti Élmény és Kalandpark, Vármúzeum és 
kőtár, Erzsébet-liget,  Fürdőzés, napozás a 
napfényes Tisza parton,  Szegedi Óriáskerék 
(időszakos), Vigadó Játszóház Szeged, Szent-
Györgyi Albert Agóra, Szögedi halászlé 
fesztivál, Szabadtéri Játékok, Szegedi Nemzeti 
Színház, Cinema City- Szeged Pláza 

 

FERENCSZÁLLÁS (8 km): 

kerékpártúra a töltésen a Maros folyó mellett 
felújított, kiépített partszakaszhoz, 200 m-re 
futball nagypálya található. 

 
Ingyenes  

Farönk asztalok-, padok, tűzrakó hely, 
csodás, fás folyóparti környezet 

 

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY (30 KM):  

Sun City Szabadidőközpont, Török Sándor 
Strandfürdő és Gyarmati Dezső 
Sportuszoda, Emlékpont,  
Tornyai János Múzeum,  Alföldi Galéria. 
 

 
Az árak iránt a szolgáltatóknál 
szíveskedjenek érdeklődni!   

 
Önálló szervezés! 

60 km-en belül: 
 

  

MÁRTÉLY: Tisza - holtág, Tanösvény, 

Szabadstrand 

Ingyenes Önálló szervezés! 

MINDSZENTi Tisza-parti szabadstrand   Ingyenes Önálló szervezés! 

ÓPUSZTASZER: Nemzeti Történeti 

Emlékpark, Csillagösvény Öko Élménypark 
Ópusztaszer,  
Szeri Csárda  - tradicionális  BETYÁRCSÁRDA 

 
Az árak iránt a szolgáltatóknál 
szíveskedjenek érdeklődni!   

 
Önálló szervezés! 

SÁNDORFALVI Nádastó és 

Szabadidőpark- fürdés 
 Önálló szervezés! 

MEZŐHEGYES:  

Mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok 

Az árak iránt a szolgáltatóknál 
szíveskedjenek érdeklődni!   

 
Önálló szervezés! 

OROSHÁZA-GYOPÁROSFÜRDŐ:  

Gyógy-, Park- és Élményfürdő / SPA   

Az árak iránt a szolgáltatóknál 
szíveskedjenek érdeklődni!   

 
Önálló szervezés! 

95 km-en belül: 
 

  

CSONGRÁD: Körös-torok Szabadstrand, 

Western park- Vadnyugati város  

Ingyenes. 
Az árak iránt a szolgáltatóknál 
szíveskedjenek érdeklődni!   

 
Önálló szervezés! 

SZARVAS: Mini Magyarország,  

Arborétum, Körösvölgyi Látogatóközpont és 
Állatpark,  
Történelmi-Magyarország közepe,  
Hajókázás a Szarvasi Holt- Kőrösön...  

 
Az árak iránt a szolgáltatóknál 
szíveskedjenek érdeklődni!   

 
Katalin sétahajó: 06202304890 

 

 


