Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt

Turisztikai árjegyzék
Érvényes 2022. június 20-tól visszavonásig.
Az árak tartalmazzák az ÁFÁ-t.

Az apartman árak 6 főre vonatkoznak, felette pótágy számolandó!
Főszezonon kívül minimálisan foglalható: 2 éj (egy éjszakás felár 40%)
Főszezonban minimálisan foglalható: 3 éj (két éjszakás felár 20%, egy éjszakás felár 40%)
Főszezon: április 1-től október 31-ig és december 21-től január 2-ig.
A kulcsosház minimális alapdíja 55.000 Ft/ház/éj, ha a létszám alapján nem éri el ezt az összeget.
Kedvezmények:
 3 év alatt díjtalan a szállás, 3-6 év között 50% kedvezmény, kivéve erdei óvodai foglalkozás.
 Erdei iskolai csoportok esetén 10 fő után 1 fő kísérő szállása díjtalan.
 Erdei iskolásoknak/óvodásoknak munkanapokon, tanítási szorgalmi időszakban a szállás díja
tartalmaz napi egy modul foglalkozást, annyi alkalommal, ahány éjszakát töltenek el.
Annafürdő Vendégház Szoba
3 db kétágyas, pótágyazható szoba, saját fürdőszobával, 2 főre

13 000
Ft/szoba/éj

Annafürdő Vendégház Apartman
3 db kétágyas szoba, saját fürdővel, étkező, konyha, nappali, max. 10 főig
pótágyazható

39 000
Ft/apartman/éj

Annafürdő Családi Apartman
Családi ház jellegű apartman, két hálószobával, nappalival, konyhával,
étkezővel, fürdővel, max. 8 főig pótágyazható

39 000
Ft/apartman/éj

Annafürdő Galéria Apartman
1 db négyágyas szoba, további ágyak galérián, hatalmas nappali, konyha, két
fürdőszoba, max. 11 főig pótágyazható

39 000
Ft/apartman/éj

Pótágy
Apartmanokban 6 férőhely felett, szobákban 2 férőhely felett
Annafürdő Kulcsosház/Erdei Iskola
Max. 42 férőhelyes, 1 db 4 ágyas, 2 db 8 ágyas, 1 db 22 ágyas szoba, 5
vizesblokk, étkező, konyha, csak egyben kiadható
Szentkúti kunyhó-Ökoház (6 km Annafürdőtől)
Skanzen jellegű épület, 2 szoba, konyha, étkező, búbos kemence,
csikótűzhely, cserépkályha, 2 fürdőszoba, max. 8 főig pótágyazható + sátor
Sátorozási lehetőség (min. 20 főtől)
Belépőjegy
Annafürdő területére, nem szálló vendégek, kirándulók részére,
infrastruktúra használata (mosdó, ivóvíz, parkoló, játszótér, tűzrakóhely)

3 900
Ft/pótágy/éj

3 900
Ft/fő/éj

33 000
Ft/apartman/éj
1 800
Ft/fő/éj

700
Ft/fő

A szállásdíjak reggelit nem tartalmaznak!
Nagyobb csoportok elszállásolását is tudjuk biztosítani, Lengyel településen, kérje ajánlatunkat!

Étkezés Lengyel-Annafürdőn
Kérjük, az étkezési lehetőségekről és a Bükk(Fa)Ló Erdei kisvendéglőnkről érdeklődjön tőlünk
személyesen!
Erdei iskola és egyéb csoportok (min. 15 fő) részére menzai étkeztetést is biztosítunk!

Programok Lengyel-Annafürdőn

bruttó díj egység

Programok (egy modul kb. 3-4 óra)²
15 főtől
700
Ft/fő
 Minősített erdei iskolai terepi foglalkozások, túravezetés
 Perecsütés kemencében
(A perecsütés programdíj 2 programnak minősül.)
 Kézműves foglalkozások: kerámia, csuhézás, nemezelés, fajátékok, stb.
 Környezetbarát technológiák bemutatása
(zöld energiák, környezettudatos megoldások a mindennapokban)
 Vályogvetés a Szentkúti kunyhónál
 Infrastruktúra használat (mosdó, ivóvíz, parkoló, játszótér, tűzrakóhely)
Kedvezmény:
 Napi két modul (2x 3-4 óra) rendelés esetén a második program árából 50%
kedvezmény.

Kerékpárkölcsönzés (max. 25 főig)
Szállóvendégeink részére 50% kedvezmény!

Vadaspark Tamási, Miklósvár

bruttó díj egység
0-2 óra
2-4 óra
1 nap (4 óra<)

1 400 Ft/kerékpár
1 800 Ft/kerékpár
2 400 Ft/kerékpár

bruttó díj egység

Felnőtt jegy
1 000 Ft/fő
Gyermek jegy (3-14 év között)
500 Ft/fő
Családi jegy ( 2 felnőtt + 1 gyerektől)
2 000 Ft/család
Túravezetés (előzetes egyeztetés alapján)
3 000 Ft/alkalom
0-3 éves korig, vagy fogyatékkal élőknek belépőjegy
díjtalan
Gyermek csoportnál 10 fő után 1 fő kísérő
díjtalan
Számlaigényét előre jelezni kell a titkarsag@gyulajzrt.hu címen, ebben az esetben előre
utalással kell fizetni a belépőt, mert helyszínen csak nyugta kiállítására van lehetőség! A
bejáratnál ingyenesen kölcsönözhető térkép a vadasparkról. Kéjük kedves vendégeinket,
hogy az állatoknak hozott csemegéket minden esetben mutassák meg az állatgondozóknak!
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Horgászat

bruttó díj egység

Horgász napijegy (csak szállóvendégeknek)
8 000 Ft/fő/nap
Horgász hetijegy (csak szállóvendégeknek)
30 000 Ft/fő/hét
Családi horgász napijegy (max. 4 fő/nap)
16 000 Ft/nap
Gyermek horgászjegy-14 év alattiaknak (csak erdei iskolai
csoportok résztvevői részére)
1 000 Ft/fő/nap
Horgászati lehetőséget horgásztavainkon csak szállóvendégeink részére biztosítunk, április 1-től
szeptember 30-ig. Egy napijeggyel, kettő horgászbottal, botonként maximum két horoggal
szabad horgászni. Hetijegy hét, egymást követő napra váltható. Családi jeggyel, 6 horognyéllel
szabad horgászni. Az országos horgászrendben halfajonként meghatározott méretkorlátozásokat
be kell tartani, a kifogott, méret alatti halakat azonnal vissza kell dobni. Horgászatra napkeltétől
napnyugtáig van lehetőség. A horgászjegy ára tartalmazza megfelelő méretű, napijegynél 4 db
nemes hal (vagy 2 süllő és 2 egyéb faj), hetijegynél 8 db, családi jegynél 5 db nemes hal elvitelét.
Gyermek horgászjeggyel, egy horgászbottal, úszós készséggel horgászhat a gyermek, és a
kifogott halakat vissza kell engedni a tóba.

Egyéb megrendelhető szolgáltatások








bruttó díj egység

Személyes szakmai tanácsadás, projektismertetés
környezetbarát technológiákban
Infrastruktúra használat (mosdó, ivóvíz, parkoló, játszótér,
tűzrakóhely)
Terembérlet az erdei iskola/vendégház épületeiben nem
szállóvendégeinknek
Féltető/Szaletli/Ökoház bérlet nem szállóvendégeinknek részére
50 főig
Féltető/Szaletli/Ökoház bérlet nem szállóvendégeink részére 50
főtől
Turistatérkép Tolnai-hegyhát déli része M=1:25 000
Transzfer gépkocsi igénybevétele (7 személyes)

5 000 Ft/alkalom
700 Ft/alkalom
35 000 Ft/4 óra
35 000 Ft/alkalom
60 000 Ft/alkalom
1 500 Ft/db
250 Ft/km

Tudnivalók:
Szállásmegrendelés (e-mail, fax, posta) 1 hónapon belüli, egyéb szolgáltatások 1 héten belüli
visszamondása esetén 30 %- os díjat számolunk fel.
A szállás elfoglalása 14.00 órától, átadása a távozás napján 10.00 óráig. A kulcsosházat leltár
szerint, kitakarítva, az épület körüli területet pedig tisztán kell átadni a gondnoknak.
Amennyiben ez elmarad, 20 000 Ft egyszeri takarítási díjat számolunk fel.
Transzfer autóbusz járat a vasútállomás és az erdei iskola között megoldható.
Közeli termálfürdők:
 Puchner kastély, Bikal
 Dombóvár- Gunaras
 Tamási termálfürdő
Vállaljuk továbbá családi napok, csapatépítő tréningek, céges rendezvények, konferenciák,
esküvők lebonyolítását, akár teljes ellátással is!

Kellemes időtöltést kívánunk!
3

Elérhetőségeink:
Turisztikai és Természetismereti Központ
7184 Lengyel, Annafürdő 176.
tel.: +36/30/947 08 98
e-mail: annafurdo@gyulajzrt.hu
https://www.facebook.com/Lengyel.Annafurdo
erdei iskola: www.erdeiiskola.gyulajzrt.hu
turizmus: www.gyulajzrt.hu/turizmus
Tolnai Zöldút: www.tolnaierdokert.hu
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