KARÁDI IFJÚSÁGI
SZÁLLÁSHELY
- a felüdülés helye.

ISTEN HOZOTT KARÁDON!

BEMUTATKOZUNK

2013-ban nyitotta meg kapuit ifjúsági szálláshelyünk a
Somogy megyei Karád községben.

A csoport elszállásolása négy lakószobában a tetőtérben és
a földszinten történik. A csoport vezetői részére külön
lakószoba van kialakítva, saját fürdőszobával. Utazóágy
kisgyermek részére, valamint hűtőszekrény rendelkezésre
áll. Hálózsákot hozzatok magatokkal. Az épületben összesen 25 fekhely található, három lakószoba klímával ellátott.

Az a cél vezérelt minket, hogy elsősorban gyülekezeti
gyermek- és ifjúsági hetek számára megfelelő körülményeket hozzunk létre és mindezt sokaknak elérhetővé
tegyük. A Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program támogatásával 2020-2021-ben a szálláshely jelentős felújításon
esett át, így ma már megújulva, megszépülve várjuk a
vendégeket.
A tiszta levegő, a zöldellő erdők, a Balaton közelsége és a
környék látnivalói nyugalmat, pihenést és jó időtöltést
kínálnak az ideérkezőknek.
Minden adott ahhoz, hogy természet közelben, Isten közelében legyetek és az együtt töltött idő lelki felüdülést is
jelentsen számotokra. Reméljük, találkozunk!

Vizesblokkok a tornácon át érhetők el (nemenként 2-2
mosdó, 2-2 wc és 2-2 zuhanyzó). Melegvíz ellátás biztosított.
A kb. 50 fő befogadására alkalmas klimatizált közösségi
teremben különféle foglalkozásokat tarthattok, illetve
játékos programokra, vetítésekre is igényeitek szerint
használhatjátok. Az udvaron és itt is van hely a közös étkezésekre.
Melegítő konyhánkban hűtőszekrények, tűzhelyek és a
szükséges edények, evőeszközök rendelkezésre állnak, így
akár elláthatjátok magatokat, vagy feltálalhatjátok a közeli
étteremben megfőzött ebédet.
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További fényképek elérhetők
facebook oldalunkon:
Karádi Ifjúsági Szálláshely
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PROGRAMOK KAPUN KÍVÜL

PROGRAMOK KAPUN BELÜL

KISFALUDY PROGRAM

A szálláshely területén túl a környéken sokféle kikapcsolódási, szabadidős programot szervezhettek:

A táborhely több mint 6.000 m2-es zöldterületén a tágas
térnek köszönhetően sokféle szabadidős program lebonyolítható.

Szálláshelyünk a Magyar Turisztikai Ügynökségnél
regisztrált magánszálláshely. 2020-2021. évben a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program keretében elnyert
támogatásból jelentős fejlesztéseket hajtottunk végre:
- megújult az épület tetőzete és homlokzata,
- lakószobáinkat és a közösségi termet klimatizáltuk,
- megteremtettük a lehetőségét a szálláshely tavasztól
őszig terjedő használatának,
- külső munkák keretében hangulatos szabadtéri étkezőhely lett kialakítva,
- különféle eszközbeszerzések segítik a színvonalas
időtöltést (pl. ping-pong asztal)

• Balatonlelle, Balatonszemes strand - 17 km
• Karád környéki erdők felfedezése, vadles
• Karádi tájház, ill. táncház, hímzőkör
• Karádi római katolikus műemléktemplom
• Árpád-kori templomrom és lovarda, Rádpuszta - 16 km
• Élményfürdő, Igal - 23 km

•
•
•
•
•
•

Homokos röplabdapálya és füves sportpálya
Tűzrakóhely szalonnasütéshez, tábortűzhöz
Bográcsozó, grillező
Sporteszközökkel rendelkezünk: röplabda, tollas, foci
Ping-pong asztal
Különféle kiscsoportos foglalkozásokhoz megfelelő
helyszínek: kerti pihenő, tornác, padok

• Balatonlelle, Kishegy - kilátó
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• Ráérős vonatozás a somogyi dombok közt. :)
A fenti programokhoz helyi útbaigazítást, elérhetőségeket
biztosítunk.
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NTAK regisztrációs számunk: MA20009824

KAPCSOLATFELVÉTEL
A Karádi Ifjúsági Szálláshely címe:
8676 Karád, Aranyos utca 14.
E-mail: karadiszallas@gmail.com
Telefon: 0620-999-7296
Még több információ weboldalunkon: www.karaditabor.hu
Kövess minket Facebookon is: Karádi Ifjúsági Szálláshely
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MEGKÖZELÍTÉS
Autóbusszal Balatonlelle, vagy Andocs felől, illetve vonattal Siófok és Kaposvár irányából.
Gépkocsival az M7-es autópálya 135-ös lehajtójától a 67-es
úton Visz községnél balra és az erdei úton Karádig.
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KÖLTSÉGEK

Kedvezményes áron várjuk csoportok jelentkezését
áprilistól októberig teljes hetekre a következő áron:
Szállásdíj nyáron (15 fő felett): 1.800 Ft/éj/fő.
Szállásdíj fűtéssel (15 fő felett): 2.600 Ft/éj/fő.
Ebéd menü 1.190 Ft-os áron kérhető a közeli Gesztenyés vendéglőből, amit 15 perc sétával elérhettek, vagy
kérhettek kiszállítást a szálláshelyre.
Szeretettel várunk ifjúsági csoportoddal együtt!

