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EDZŐTÁBOR 2017 
Kedves Edzőtársunk!

Örömmel tájékoztatunk, hogy idén nyáron is megtartjuk a balatoni Tai Chi napokat! 

A tábor helyszínéül ismét a Budapestről hamar megközelíthető, családias hangulatú és csendes 
Zamárdit választottuk. A kora reggeli foglalkozásokat - ha az időjárás engedi - a tó partján tartjuk, rossz
idő esetén pedig az általános iskola tornaterme áll rendelkezésünkre. A tábor alatt lehetőség lesz 
mindent megkérdezni, amire év közben nem volt alkalom, illetve sok-sok idő lesz gyakorolni a korábban
tanultakat.

Időpont: 
Érkezés: 2017. július 26. szerda délután 15 óráig
(1. edzés és találkozó: 2017. július 26-án, 16 órakor a Batthyány utca és Purebl Győző utca 
kereszteződésénél lévő fűzfás parkban)
Elutazás: 2017. július 30. vasárnap 13 óra után

Helyszínek: 
✗ 8621. Zamárdi, Batthyány utca és Purebl Győző utca kereszteződésénél lévő fűzfás park
✗ Hotel Wellamarin előtti partszakasz (Eötvös utca vége)
✗ Rossz idő esetén: 8621, Zamárdi, Fő utca 115. - Fekete István Általános Iskola

Program: 
napi 3 edzés, tréningenként 2-3 óra időtartamban
A foglalkozások kezdő időpontja reggel 6, délelőtt 10 és délután 16 óra
 Az edzések közötti időt mindenki saját belátása szerint pihenéssel, strandolással, kirándulással tudja 
tölteni.

Árak: 
Edzés: 2400 Ft / tréning (2-3 óra)
Szállás apartmanban: 5500 Ft /fő/éj
Összesen: 28 800 Ft (edzés) + 22.000 Ft (szállás) =  50 800 Ft/fő/5 nap (az ár tartalmazza a 4 éjszaka
szállást apartmanban, idegenforgalmi adóval együtt és az edzések teljes árát)

Rövidebb tartózkodás esetén az alábbi költségekkel kell számolni:
1-5 edzés ára 3900 Ft/2 óra
6-9 edzés ára 3300 Ft/2 óra
10-12 ára 2400 Ft/2 óra
 
Néhány információ a szállással kapcsolatban:

1.Apartman I. - épület felső szintje, két kétágyas szoba + tágas pótágyazható nappali, étkezőasztal, 
hűtőszekrény, TV, fürdőszoba zuhanyzóval, terasz (max.5 fő) 
2.Apartman II.- különálló kis épület, egy szoba, konyha-étkező, fürdőszoba zuhanyzóval. A ház 2 
(pótággyal maximum 3) fő elhelyezésére alkalmas. Az apartman kb. 4-500 m-re helyezkedik el a 
vízparttól.

Mivel a rendelkezésre álló férőhelyek korlátozottak, kérjük, hogy szállás igény esetén a 
részvételi szándékot minél hamarabb jelezzétek a chentaichi@indamail.hu e-mail címen!

Természetesen ha a szállást máshol szeretnétek megoldani, a költségek arányosan csökkennek.

Kérünk mindenkit, hogy az étkezésről egyénileg gondoskodjatok!

Idén is szeretettel várunk!


