Megtalálhat minket...
1117 Budapest, Kopaszi gát 12., Café Ponyvaregény
Iskolánk megközelítheto BKV-val:
103-as busszal: Kelenföldi pályaudvarról vagy
a Népliget felol a "Pázmány Péter sétány" elnevezésu
megállóból
33, 33E, 33A busszal: Móricz Zsigmond körtér vagy
Budatétény felol a "Hengermalom út, Kelenföldi
Eromu, Prielle Kornélia utca" elnevezésu megállóból.
Kerékpárral: A Kopaszi gát kerékpárral a budai Dunaparton végigfutó kerékpárúton közelítheto meg.
Autóval: A Kopaszi gát bejárata és parkolói a budai
oldalon, a Lágymányosi híd alatt, az elkanyarodó
Dombóvári út hajlatában ,vagy a Hengermalom út,
Duna feloli végében találhatók.

Vitorlás táborok,
utazóflotta program
vgye.hu

1117 Budapest, Kopaszi gát 12. épület | tel:+36 20 973 1633
e-mail: richard.naray@pipers.hu | www.vgye.hu
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GPS koordináták: É47,4621285 ; K19,0609335

Az utazóflotta program...
A Vitorlázó Gyermekekért Egyesület Utazó flotta programját egyedülálló hajóparkunk hasznosítására
alkottuk. Magyarország bármely vízfelületére 6-12 hajóból és egy edzomotorosból álló flottánk bérelheto
edzovel és segédedzokkel bárhol, bármikor, hogy az Önök kikötojében is egy erre a célra fejlesztett
hajókból álló flottával tanulhassanak a gyerekek, szakképzett és gyakorlott oktatóink segítségével. A flotta bérlésére, és szállítására külön erre a célra fejlesztett utánfutóval rendelkezünk. A flotta bérlését ötnapos, egy-két hetes idotartamra tudjuk biztosítani az érdeklodoknek. Hajóink 12-14 gyermek egyidejo
oktatására alkalmasak, a legkisebb horgásztótól a Balatonig, bármely vitorlázható vízterületen. A programmal kapcsolatban minden esetben személyesen egyeztetünk az érdeklodokkel.
A tábor minimális létszáma: 12-14 gyermek
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1. változat, amikor
az eszközeinket,
szakértelo esetben,
Táborainkat
három
alapkonstrukcióban
kínáljuk
megrendeloinknek.
Azmi
elscsak
eszközeinket
és szakérto
munkatársainkat kínáljuk, a helyszín, a gyerekek, az étkezés és szállás szervezési munkái a megrendelot
terhelik. Második esetben átválalunk minden szervezési munkát megrendelonktol, kivétel a gyerekek szervezését. Harmadik esetben, a gyerekekkel kapcsolatos szervezo munkát is a VGYE végzi, a megrendelo csak
a helyszínt biztosítja számunkra.
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1. tábor (/fo)
egyéb vízterület

Edzok, hajók, motoros,
szállítás

38.000.-

-2.000.-

-2.000.-

-5.000.-

2. tábor (/fo)
egyéb vízterület

Edzok, hajók, motoros,
szállítás, étkezés, sátor

55.000.-

-2.000.-

-2.000.-

-5.000.-

3. tábor (/fo)
egyéb vízterület

Edzok, hajók, motoros,
szállítás, étkezés, szállás
gyermekek, engedélyek,
sátor, csak a terület nem

66.000.-

-2.000.-

-2.000.-

-5.000.-

4. tábor (/fo)
Kopaszi gát

Edzok, hajók, motoros,
étkezés, gyermekek

45.000.-

-2.000.-

-2.000.-

-5.000.-

Jelnetkezés:

Majoross Bea: tel: (30) 250 8406 | e-mail: bea.majoross@gmail.com
Náray Richárd: tel: (20) 973 1633 | e-mail: richard.naray@pipers.hu
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