Üdüljön, horgásszon Tiszaalpáron!
A BKV Tihany Horgászegyesület tiszaalpári horgásztanyáján várja a kikapcsolódásra,
pihenésre, horgászásra vágyó kollégákat, BKV-s nyugdíjasokat, és családtagjaikat.
A gyönyörű környezetben, a horgásztanyán biztosított a nyugalom, a Tisza holtágán pedig
horgászati lehetőség, 2 db saját csónak, csónakonként 2 db evező áll a horgászok
rendelkezésére, amit mindenki csak saját felelőségére használhat.
CSÓNAKOK KÖTELEZŐ FELSZERELÉSE
FELSZERELÉS

ELŐÍRÁS
Horgony

A csónak horgony nélküli tömegének legalább 5%-ával egyenlő tömegű horgony
(vagy más rögzítésre alkalmas eszköz)

Kötelek

Legalább 10m
Kikötésre és horgonyzásra alkalmas, és megfelelő állapotú, kötél vagy lánc

Evező

A csónakban tartózkodó személyek számának és a csónak hajtásának
megfelelően, de legalább 1 db

Tűzoltó készülék

1 darab
Ha a csónakban tűz- vagy robbanásveszélyes anyagot szállítanak, akkor
megfelelő 8A, ill. 34B oltásteljesítményű tűzoltó készülék.

Fenékvíz eltávolítására
szolgáló eszköz

1 darab
Legalább 1 liter űrméretű vízmerő eszköz

Lámpa

1 darab
Fehér kézi villamos jelzőlámpa, tartalék izzóval- és elemmel

Mentőeszközök

Mentőmellény
A csónakban tartózkodó kiskorúak és úszni nem tudó felnőttek együttes
számának megfelelően, de legalább 1 db

Egyéb

A csónak üzembentartójának nevét és lakcímét (telephelyét) tartalmazó - a
csónaktesten tartósan rögzített - tábla

Horgászni csak érvényes jeggyel lehet, az üzemeltető Sporthorgász Egyesületek BácsKiskun Megyei Szövetsége halőrei napi rendszerességgel ellenőrzik a horgászokat!
2013. évre az alábbi horgászjegyek válthatók:
Éves területi- felnőtt jegy: 21.000 Ft
Felnőtt napijegy: 2700 Ft
2 napos 4500 Ft
3 napos 6000 Ft
Üdülőjegy 7 napra: 11400 Ft
Ifjúsági napijegy (14 - 18 év között) : 1100 Ft
Ifjúsági éves engedély (14 - 18 év között) 10800 Ft
Gyerek éves jegy: 500 Ft
Gyerek fehér (pontyos) jegy: 1000 Ft
A horgásztanya közelében lévő Fricska fogadóban napi és éves horgászjegy kapható.
Kellemes sétával, vagy kerékpárral bejárható a település.
A falu talán legszebb része a vár- és templomdomb környékén helyezkedik el,
nevezetességeiről bővebb információ a www.tiszaalpar.hu weboldalon olvasható.
A közelben több meleg vizű fürdő található (Tiszakécske, Tőserdő, Kerekdomb).

Egész napos kirándulás keretében érdemes felkeresni a Kecskeméti múzeumokat, az
Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékparkot vagy a Szarvasi Arborétumot.
Tiszaalpáron Árpád-kori falurekonstrukciót bemutató falumúzeum is működik, amely április 1jétől október 31-ig hétfő kivételével naponta látogatható 10 és 17 óra között.
A horgásztanya önellátó, de ebéd rendelhető, amelyet kiszállítanak.
A Tiszatáj vendéglő napi menüjének árai az alábbi linken érhetők el:

http://www.tiszatajvendeglo.hu/index.php?act=menu
Aki ezzel nem kíván élni, annak rendelkezésre áll a teljes felszereltségű konyha, vagy a
bográcsozó hely. A közelben lakó őstermelőktől friss zöldség, gyümölcs vásárolható.
Egy hetes térítési díj vállalati dolgozó, vállalati nyugdíjas, ill. családtagjaik számára
1 szoba 1 fő igénybevételekor 8000.- Ft./hét + IFA
1 szoba 2 fő "

6000.-Ft/ hét/fő + IFA

Nem vállalati dolgozók esetében
1 szoba 1 fő igénybevételekor 10000.- Ft/hét+ IFA
1 szoba 2 fő

"

8000.-Ft./ hét/fő + IFA

Szobák átvétele szombaton 10 órától, szobák átadása pénteken 10 óráig.
1 napos kirándulásnál 250.-Ft/fő
Csoportos kikapcsolódásra is nyílik lehetőség főleg üdülés szezonon kívül, ennek térítési
díjai:
1 vendégéjszaka esetén 1500.- Ft/fő/éj
2 vendégéjszaka 1200.-Ft/fő/éj +IFA
3, vagy több éjszaka 1000.-Ft/fő/éj +IFA
Bővebb információt kaphatnak az alábbi telefonszámon: Hopka Margit üdülési felelős: 259
1437 , 06 30 316-3613, 67margareta@gmail.com
Viandt Márton elnök: 06 20 439 76 00, vagy 12 922-es mellék, viandtm@bkv.hu
A jelentkezési lapot ide kattintva érhetik el

