A tábor célja az egészségtudatos szemlélet kialakítása.
Az elméleti és gyakorlati tudnivalók elsajátítását az egészségvédelmi, ismeretterjesztő
eladások és a főzőkörök segítik kezdő és haladó csoportban. Személyes tanácsadásra,
valamint tapasztalatok megbeszélésére is van lehetőség. A tábor mindennapi része a
testmozgással egybekötött programok.
ÉLETMÒDTÀBOR helyszíne:
A Balaton-Felvidéki Erdei Iskola Veszprém megyében, a Balatoni-Felvidéki Nemzeti Park
közelében, a Művészetek Völgyében található.
GPS koordináták: N46.947839o E17.650762o

Az erdei iskola megközelítése:
Veszprém-Tapolca főútvonalról,
Nagyvázsony vagy Vigántpetend felől.
1. Különjárat busszal vagy autóval Nagyvázsony
vagy Vigántpetend felől lehet megközelíteni:
a) Tapolca – Veszprém úton Vigántpetendnél elfordulni (tábla mutatja: Balatonfelvidéki Erdei Iskola), keresztülmenni Vigántpetenden, majd a szerpentinen fel, és ahol
a tábla mutatja, jobbra bekanyarodni az erdészeti feltáróúton, kb. 2 km múlva erdei
iskolába megérkezés.
b) Veszprém – Tapolca úton Nagyvázsonynál a MOL kút után tábla mutatja, balra
bekanyarodni, keresztülmenni Nagyvázsonyon, Nemesleányfalun, majd tábla mutatja,
balra bekanyarodni az erdészeti feltáróúton, kb. 2 km múlva erdei iskolába megérkezés.
2. Vigántpetendig menetrend szerinti buszjárattal, onnan gyalog fel az erdei iskolába
(sétaúton 2km).

Megközelíthető:
- autóbusszal Vigántpetendig, vagy Nagyvázsonyig, menetrendszerinti
járattal.
2013.07.21-én Közlekedés Budapestről
1.naponta
Budapest Népligettől, Nagyvázsony,pulai elágazásig.
Indul: 9:45
Érkezik: 12:40
2.munkaszüneti napokon
Budapest, Népligettől Veszprém autóbusz állomásig
Indul: 10:45
Érkezik: 13:00
3.Veszprém autóbusz állomástól Nagyvázsony, pulai
elágazásig
Indul: 13:10
Érkezik: 13:37

A jelentkezés alkalmával kérjük jelezzék, hogy személygépkocsival, vagy menetrendszerinti
járattal kívánnak a táborba érkezni, hogy tudjuk megszervezni a Nagyvázsony, pulai
elágazástól a táborba való beszállítást.
- külön járattal érkezők a helyszínig tudnak kövezett úton menni.
- Nagyvázsonytól, Vigántpetendre vivő úton kell balra lefordulni az Erdei táborhoz.
Szállás típusa: kőház, minden épület központi fűtéssel

Elhelyezés: szimpla, emeletes és pótágyakon

- Szállóépület: 26-30 fő (+ pótágyak)
Emelet: - 4 db 2fő +2pótággyal 4fős szoba
- élménytermek (sötétszoba, erdei szoba
erdei gyűjtemények, szenzitív játékok)
Földszint - 2 db 6 fős szoba (+ pótágy lehetséges)
- 1 db 4 fős szoba (+ pótágy lehetséges)
- 2 fős szoba,
- 35-40fős étkező, konyha, fürdő-WC

- Tanépület: 8 fő (+ pótágyak)
- 6 fős szoba, 2 fős szoba
- 25-30fős tanterem, fürdő-WC

- Erdészház: 18-20 fő (+ pótágyak)
Emelet: - 2 db 3 fős szoba
- 1 db 2 fős szoba, kísérőknek
Földszint: - 2 db 5-6 fős szoba (a két szoba egybenyílik)
- beépített terasz - társalgó,
- konyha, fürdő-WC

- Tábori épület:- 25-30fős foglalkoztató terem
- fürdő-WC helységek (férfi, női részleg)

- Közösségi épület: - kb. 50fős, asztalok+székek

Tisztálkodó és egészségügyi felszerelést hozni kell.
Ágyneműt biztosítunk, ágyneműhuzatot hozni kell, vagy külön igény esetén tudunk
biztosítani,
400.-Ft/fő mosatási díj ellenében.

Ajánlott felszerelés: időjárásnak megfelelő erdei öltözék,
tisztálkodó szerek, váltócipő, papucs, túracipő, esőkabát,
folyamatosan szedett gyógyszerek, nyitottság és jókedv!
A szabadidő eltöltéséhez:
kiépített tűzrakóhely, játszótér, focipálya, kosárlabda, röplabda, ping-pong asztal áll
rendelkezésre.
Hazautazás
2013.07.28-án
1. Munkaszüneti napokon
Nagyvázsony, autóbus-váróteremtől Budapest, Népligetig
Indul: 12:39
Érkezik: 15:30
Nagyvázsony, pulai elágazástól Veszprém autóbusz állomásig
Indul: 11:48
Érkezik: 12:19
Veszprém autóbusz állomástól Budapest, Népligetig
Indul: 12:30
Érkezik: 14:45

Szeretettel várunk
minden kedves érdeklődőt!
Részletek, feltételek:
Táborvezető: Csengei Károly
Szervezők: Éden völgye Életmódközpont
Borisz Anita ,Csengei Károly és Zsuzsanna, Gazdag Ernő, Tóth Szilárd.
Étkezés:

Reggelire és ebédre ízletes vegán ételek készülnek, melynek fogyasztásában minden
egészségével törődő ember kedvét leli majd. Ételek nem csak ízletesek, hanem egyszerűek is,
amelyek azzá teszik az étkezést, aminek valójában lennie kell - csupa öröm. A növényi
alapú, rostban, vitaminokban, ásványi anyagokban gazdag és zsírban szegény étrend,
elegendő fehérjét biztosít számunkra.
Az étkezés a legkorszerűbb táplálkozástudományi ismeretek alapján készül, hús mentesen,
de komplettálva az élelmiszerekben lévő alkotórészek megfelelő arányban történő
használatával.
A vegán étrend erősíti az immunrendszert, segít a hosszú élet, egészség és egyensúly
elérésében. Megelőző hatása van korunk fő civilizációs betegségeivel szemben, mint pl. rák,
szívinfarktus, csontritkulás, magas vérnyomás és cukorbetegség.
Az ebédünket a Napfényes Étterem biztosítja számunkra:
Étteremben tisztán növényi (hús-, tojás- és tejmentes) alapanyagokból készítenek ételeket.
Az összetevők állati fehérjét és alkoholt nyomokban sem tartalmaznak, ezért kínálatból nem
csak a vegetáriánusok, de a vegan étrenden élők is bármit fogyaszthatnak.

Törekszenek arra, hogy ételink minél egészségesebbek legyenek. Az általuk felhasznált
alapanyagok többsége bio termesztésből származik. Napi ajánlataik között mindig szerepel
valamilyen gabonaétel. Kerülik a tartósítószerek, adalékanyagok, színezékek használatát.
A hagyományos búzaliszt helyett tönkölylisztet, a fehér cukor helyett nádcukrot és mézet, a
kakaó helyett karobot, a babkávé helyett gabonakávét használnak. Minden ételüket
tisztított vízzel készítik.

www.napfenyesetterem.hu

Vacsora:
Gyümölcs teljes kiőrlésű kenyérrel igény szerint, de nem kötelező.

Jelentkezés: Csengei Zsuzsanna 10000Ft/fő előleg befizetésével.
Részvételi díj: 43.000 Ft.
További információ:
Telefon: 06-30-269-6728
e-mail.: newstart.eletmodtabor@gmail.com
A jelentkezési lapot a kővetkező címre kérjük küldeni:
Világosság Üzenete Alapitvány 1149 Budapest Bíbor utca 5. fsz.1.
A jelentkezési lapot a : +36(1)-222-5132 számra is lehet faxolni.
A teljes részvételi díj 2013 július 21.-én fizetendő a helyszínen.
Ha a táborba az érkezés nem történik meg, ebben az esetben az előleg díját nem áll
módunkban visszafizetni.
Az előleg fizetés módja:személyesen ,vagy átutalással
Befizetés: Világosság Üzenete Alapítvány
OTP bank:11714006-20354301
Adószám: 18153309-1-42

KÉRJÜK, HOGY TÁJÉKOZTATÓJÁT
HOZZA EL A TÁBORBA IS!

További információ: www.igemorzsa.hu/eletmod
www.eletmodklub.hu
facebook /edenvolgye

A program és a menü változtatásának jogát a szervezők fenntartják!

