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EMCSE-MCSE csillagászati tábor 

Gyímesben  

Helyszín: Borospataka (gyimesi csángó skanzen) Hargita megye, Erdély 

Időpont: 2010. július 11-16.( vasárnap-péntek) 

Programok:  
 csillagászati előadások 
 éjszakai észlelések 
 kirándulás a Rákóczy-várhoz (1000 éves határ) 

 
Igény esetén (különdíj ellenében) szervezhető: 

 szekeres kirándulás panorámás környezetben ( kb. 7km) szalonnasütéssel 
egybekötve (25 RON/fő = 6,1 EURO/fő) 

 gyimesi est:hagyományos csángó népzene, néptánc, viselet (600 RON/táborozó 
csoport – kb.15 RON/fő = 3,7 EURO/fő) 

 egész napos buszkirándulás Gyergyószentmiklós (Örmény templom)– 
Gyergyószárhegy (Lázár kastély)– Gyilkos-tó – Békási-szoros útvonalon ( 25 RON/fő 
= 6,1 EURO/fő- szervezés alatt) 

 kézműves foglalkozások (2 foglalkozás x200 RON csoportonként/foglalkozás = 400 
Ron). Azt jelenti hogy 2 foglalkozás, személyenként körübelül 10 RON = 2,5 EURO 
lesz. 

Költségek: 

 étkezés (reggeli, estebéd, + esti zsíros-padlizsános-lekváros kenyér, szalonna, 
hagyma, körözött, tea stb.) 12 EUR/fő 

 szállás: skanzenházakban (10 EUR /fő), sátorban, padláson (2,5 EUR /fő)  
 
Gyerekkedvezmények: 4 éves korig ingyenes, 4-14 év között 30% kedvezmény 

Árfolyam: 100 HUF=1,55-1,60 RON;  1 EURO = 4,1 -4,15 RON 
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Kalkuláció példák: 

A.Felnőtt esetén ha minden tevékenységben részt vesz és tájházban van megszállva 
háromszori étkezéssel: 

Szállás és háromszori étkezés: 5 nap x22 EURO/nap =110 EURO 
Az osszes felsorolt program körübelül: 20 EURO 
Összesen: 130 EURO 
 

B.Felnőtt esetén ha minden tevékenységben részt vesz és tömegszálláson van megszálva 
vagy sátorban esetleg csürben, háromszori étkezéssel: 

Szállás és háromszori étkezés: 5 nap x14,5 EURO/nap = 72,5 EURO 
Az osszes felsorolt program körübelül: 20 EURO 
Összesen: 92,5 EURO 
 

C.Az a gyerek amely 4 évtől nagyobb de 14 évesnél kisebb és minden tevékenységben részt 
vesz és tájházban van megszállva háromszori étkezéssel: 

Szállás és háromszori étkezés: 5 nap x22 EURO/nap x 70% = 77 EURO 
Az osszes felsorolt program körübelül: 20 EURO x 70% = 14 EURO 
Összesen: 91 EURO 
 

D.Az a gyerek amely 4 évtől nagyobb de 14 évesnél kisebb és minden tevékenységben részt 
vesz és tömegszálláson van megszálva vagy sátorban esetleg csürben, háromszori 
étkezéssel: 

Szállás és háromszori étkezés: 5 nap x14,5 EURO/nap x 70% = 50,75 EURO 
Az osszes felsorolt program körübelül: 20 EURO x 70% = 14 EURO 
Összesen: 65 EURO 
 
E. 4 év alatti gyerek esetében ingyenes a tábor 

Információk:  

A szállás a képeken látható (www.borospanzio.ro) rusztikus házákban lesz megoldva,  
amelyekben 2 -3 szoba van 2-3 ággyal (aztjelenti hogy egy házban 4-9 személy 
szállásolható el). Van olyan ház amely rendelkezik vizesblokkal és olyan is amelyik nem. 
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Azoknal a házaknál ahol nincs saját vizesblokk ott a tisztálkodás és a mellékhelyiség  egy 
külön kialakított és újonnan feljavított házban zajlik külön a nők és férfiak részére.  Itt a 
zuhanyzók rendelkeznek kis öltözővel is.  

Sátorozásra is lesz lehetőség, valamint tömegszállásra is, igaz egyik ház 
tetőterében (kb 10-15 ember részére).  Ezen kívül  egy csűrben lehet szénában is aludni.  
Ezeknek a szállásárai nyílván csak szimbolikusak lesznek (lásd a fenti árakat).  A sátorozást 
választóknak figyelembe kell venniük, hogy nagyon hideg van éjjel, és a medvék is járhatnak, 
 habár a tulajdonos azt mondta hogy mostanában nem ettek meg senkit, de nem is mert ott  
sátorozni senki . Szabad helyek száma: 40-50 személy házakban, 15-25 személy 
tömegszálláson (tetőtér illetve csűrben szénában),  illetve 6-8 sátorhely.  

Jelentkezés: 

Jelentkezési határidő: 2010 Julius 5

Nagyon fontos !!! : A helyek lefoglalása, jelentkezési sorrendben a tábor ellenértéke 
kifizetése után történik. A helyek korlátozotak, kérjük időbeli jelentkezésüket. 

Fontos információ! A romániai résztvevők az office@emcse.ro, a magyarországiak az 
mcse@mcse.hu címen jelentkezhetnek! 

Jelentkezési űrlap letölthető az EMCSE illetve a MCSE honlapjáról. 

             

                      

mailto:mcse@mcse.hu�
Profi-Trade
Sticky Note
Accepted set by Profi-Trade

Profi-Trade
Sticky Note
Accepted set by Profi-Trade

Profi-Trade
Sticky Note
MigrationConfirmed set by Profi-Trade

Profi-Trade
Sticky Note
Accepted set by Profi-Trade


	EMCSE-MCSE csillagászati tábor Gyímesben
	Helyszín: Borospataka (gyimesi csángó skanzen) Hargita megye, Erdély
	Időpont: 2010. július 11-16.( vasárnap-péntek)
	Költségek:
	étkezés (reggeli, estebéd, + esti zsíros-padlizsános-lekváros kenyér, szalonna, hagyma, körözött, tea stb.) 12 EUR/fő
	szállás: skanzenházakban (10 EUR /fő), sátorban, padláson (2,5 EUR /fő)   Gyerekkedvezmények: 4 éves korig ingyenes, 4-14 év között 30% kedvezmény
	Árfolyam: 100 HUF=1,55-1,60 RON;  1 EURO = 4,1 -4,15 RON
	Kalkuláció példák:
	A.Felnőtt esetén ha minden tevékenységben részt vesz és tájházban van megszállva háromszori étkezéssel:
	B.Felnőtt esetén ha minden tevékenységben részt vesz és tömegszálláson van megszálva vagy sátorban esetleg csürben, háromszori étkezéssel:
	C.Az a gyerek amely 4 évtől nagyobb de 14 évesnél kisebb és minden tevékenységben részt vesz és tájházban van megszállva háromszori étkezéssel:
	D.Az a gyerek amely 4 évtől nagyobb de 14 évesnél kisebb és minden tevékenységben részt vesz és tömegszálláson van megszálva vagy sátorban esetleg csürben, háromszori étkezéssel:
	Információk:
	Fontos információ! A romániai résztvevők az office@emcse.ro, a magyarországiak az mcse@mcse.hu címen jelentkezhetnek!
	Jelentkezési űrlap letölthető az EMCSE illetve a MCSE honlapjáról.

