
BUDA-HOLD Vállalkozás Szervezési és Szolgáltató Kft.  

1117 Budapest, Hunyadi János út 14.  
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ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZAT 

SOLTVADKERTI CSALÁDOS ÜDÜLŐJE 
 

A várostól 4 km-re, a Vadkerti tó 
üdülőövezetének központjában, a 
strand főbejáratától 200 m-re található 
a BUDA-HOLD Kft. által 
üzemeltetett 3 szintes 15 szobás, 
fűthető, egész évben nyitva tartó 
üdülő. 

Soltvadkert az Alföld „közepén”, a 
Kiskunsági Nemzeti Park alsó határán 
van. A homokos ösvényeken kellemes 
kirándulások szervezhetők. A táj 
jellegzetessége, és felejthetetlen 
látványossága az ősborókás. A 
Vadkerti tó védett nádasaiban sok 

vízimadár fészkel. Pár éve hattyúk is megtelepedtek a tavon. A tó horgászásra is alkalmas, jegyet a 
tavat kezelő Horgászegyesülettől egész idényben, nyári időszakban az üdülőhöz legközelebb a 
campingben lehet vásárolni. Igény esetén csónak bérlésére van lehetőség. A sekély tó tavasszal 
gyorsan felmelegszik, így már a szezon elején is alkalmas a fürdésre. A strand szépen kiépített, jól 
ellátott.  

 

Az udvaron fedett, hangulatos 
társalgó, gyermekhomokozó, 
lengőteke, ping-pong asztal, hinták, 
napozó-ágyak találhatók. A nagy 
füves területen minden vendég 
részére biztosított a napozás, pihenés, 
sportolás feltétele. A telek körbe van 
kerítve, így kisgyermekek részére is 
biztonságos.  

Vendégeink autói telken belül 
parkolhatnak.  

Az épület körül kialakított járdák, 
utak, virágoskertek, a gondozott park, 
a szép üdülőépület és az ápolt 
környezet összességében kellemes pihenési feltételeket biztosít az év bármely szakában.  
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Férőhelyek 

 

A földszinten 4 db 4 ágyas apartman található. (Előszoba, 
teakonyha, fürdőszoba, lakószoba és terasz).  

A mini konyha felszereltsége: mikrohullámú sütő, vízforraló, 
hűtőszekrény, mosogató, konyhai eszközök.  

A földszinti apartmanokban TV készülék van. 

 

A földszinti apartmanok kerekesszékkel megközelíthetők. 

 

A földszinten van az üdülő vendégeit kiszolgálni képes 
melegítőkonyha, és az egyszerre 48 fő befogadására alkalmas 
étterem.  

Az étteremhez kerthelyiségként használható fedett terasz is 
tartozik.  

 

Az első emeleten szintén 4 db 4 ágyas apartman található. (Előszoba, teakonyha, fürdőszoba, 
lakószoba). Az emeleti apartmanok külső lépcsőn, önállóan közelíthetőek meg. 

Az emeleten kapott helyet egy társalgó, (a társalgóban színes TV, CD, DVD, videó lejátszó). 

 

TV készülék a földszinti apartmanokban van, az I. emeleti apartmanokat és a tetőtéri szobákat 
igénybe vevők részére TV készülék az I. emeleti társalgóban található.  
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A földszinti étterem vagy az emeleti társalgó alkalmas üzleti célú továbbképzések helyszínéül, de 
nagyobb baráti társaságok kiváló összejöveteleit is ki tudja szolgálni. A társalgó mellett található 
erkély a csendes utcai frontra néz. 

A tetőtérben a harmadik szinten  

 2 db 3 ágyas,  

 5 db 2 ágyas szoba áll rendelkezésre. Ezekben a 
szobákban csak hűtőszekrény található.  

 

      

Ezen a szinten közös használatú mosdó, WC és zuhanyzó van, külön a férfiak és külön a nők 
számára. 

Wi-Fi elérhetőséget biztosítunk! 

Szívesen fogadunk gyermekcsoportokat is családos üdülőnkben! 

 

Soltvadkertről könnyen elérhető Bugac, Kecel, Kalocsa, Kecskemét, Kiskunhalas, Kiskőrös, 
Kiskunmajsa, Ópusztaszer, Szeged. Ezekre a helyekre fél, vagy egynapos kirándulásokat érdemes 
szervezni.  

Az alábbi programlehetőségeket ajánljuk 

Horgászat 
Felnőtt napi jegy:   3.300 Ft 
Felnőtt heti jegy: 16.500 Ft 
Ifjúsági napi jegy:   1.650 Ft 
Ifjúsági heti jegy:   8.250 Ft 
Gyerek napi jegy:      500 Ft 
 
Horgászathoz 1 db csónakot tudnunk biztosítani. Bérleti díja: 1.500 Ft/nap illetve 300 Ft/óra. 
 
Többletigény esetén a tónál csónakot 2.000 Ft/nap illetve 500 Ft/óra díjért lehet bérelni. 
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János Vitéz Látogatóközpont (bővebb információ: http://janosvitezlatogatokozpont.hu/) 

A látogatóközpont Kiskörösön található, ez csupán 10 kilométerre van Soltvadkerttől. A 
látogatóközpont alapvetően az 5. osztályos korosztály számára, a Nemzeti Alaptantervben kötelező 
olvasmányként meghatározott Petőfi Sándor János vitéz című művét, a költőhöz kötődő helyszínen 
ismerteti meg, és értelmezi a művet. A 21. századi élményszerű ismeretátadást olyan korszerű 
technikai megoldások segítik, mint pl. a tabletes vezetés, hangbúra, stb.  

Labirintus útvonalon, a gazdagon illusztrált installációk játékosan mutatják be a látogatónak a vers 
egyes énekeit. A történet meghatározó eseményei multimédiás eszközök, szimulátorok és interaktív 
terminálok segítségével ismerhetőek meg.  

A látogatás végén igénybe vehető a kávézó-cukrászda, illetve betérhetnek az ajándékboltba is.  

Árak: 
Csoportos (15 fő felett) 

(János vitéz Látogatóközpontba 
való belépéshez) 

Egyéni  

(János vitéz Látogatóközpontba 
való belépéshez) 

Kombinált jegy  

(mely a János vitéz 
Látogatóközponton túl 
érvényes a Petőfi Szülőház 
és Emlékmúzeum, 
Képzőművészeti és Néprajzi 
Látványtár, Szlovák Tájház 
való belépéshez) 

Felnőtt:              1.000,-Ft/fő Felnőtt:               1.200,-Ft/fő Felnőtt:          1.500,-Ft/fő 
Diák:                     700,-Ft/fő Diák:                      900,-Ft/fő Diák:              1.100,-Ft/fő 
Nyugdíjas:            700,-Ft/fő Nyugdíjas:             900,-Ft/fő Nyugdíjas:     1.000,-Ft/fő 
Igény esetén lehetőség van a látogatóközpont emeletén a témához kapcsolódó játékokat, és 
programokat igénybe venni. A Látogatóközpont előre történő jelzés alapján segítséget nyújt 
egyedileg megtervezett program kialakításában is. Ennek a részlegnek a látogatása a fenti 
árakon túl: 
Felnőtt múzeumpedagógia: 
1.000,-Ft/fő 

Diák múzeumpedagógia: 
700,-Ft/fő, 

Nyugdíjas múzeumpedagógia: 
300,-Ft/fő. 

Felnőtt múzeumpedagógia: 
1.000,-Ft/fő 

Diák múzeumpedagógia: 
700,-Ft/fő, 

Nyugdíjas múzeumpedagógia: 
500,-Ft/fő. 

Felnőtt múzeumpedagógia: 
1.000,-Ft/fő 

Diák múzeumpedagógia: 
600,-Ft/fő, 

Nyugdíjas múzeumpedagógia: 
500,-Ft/fő. 

A János Vitéz látogatóközpont után javasolt betérni a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeumba, 
amelynek a megtekintése a fenti árakon túl diákok részére 250,-Ft/fő, felnőttek részére 500,-
Ft/fő. A Látogatóközpont az óvodások részére sétálójegyet ajánl, mely 500,-Ft/fő 
(mindenkinek), itt a kialakított színeken, a multimédiás eszközöket kihagyva sétálhatnak végig a 
mesevilágon. Nyitvatartás: keddtől vasárnapig 09:00 – 17:00 óráig, hétfő szünnap. 

Családi jegy: két felnőtt + két gyerek 3.500,-Ft, további gyermekenként 400,-Ft/fő. 

 



5 

BUDA-HOLD Vállalkozás Szervezési és Szolgáltató Kft.  

1117 Budapest, Hunyadi János út 14.  

További információ: Oroszi János +36-20/3716013, +36-1/2036092 

E-mail: ifjusagitabor@budahold.hu, iroda@budahold.hu 

Családi Fitness és Kalandpark 

A parkban található játékeszközök: 
 Integrált játéktorony 
 Kötélpályák 50 méteres 
 Mini csúszda 
 Lapülőkés és bébi ülőkés hinta 
 Madárfészekhinta 
 Libikóka 
 Rugós játékok 
 Mászóka 
 Integrált játék lugas 
 Homokozó 

 
A játszótér 2 éves kortól kínál készség- és képességfejlesztő, szórakoztató játéklehetőséget. 
Belépődíj: egyedi kalkuláció alapján, csoportkedvezménnyel 

               

Vadkerti-tó körüli tanösvény és kilátó 

A szép sétány mellett pihenőpadok, sütögető helyek teszik kellemessé a sétát, a pihenést, a 
szabadidő hasznos eltöltését. A nyugalmas környezet sok látogatót ösztönöz sétára, valamint a 
gyermekek és felnőttek is rengeteg élménnyel gazdagodhatnak, hiszen megismerhetik a tó körüli 
növény és állatvilágot. 

 

 

Nyitva tartás: 
Február 1. - május 31. Hétköznap 10:00-
17:00. Hétvégén 10:00-17:00. 
 
Főszezon: június 1. - augusztus 31. 
Hétköznap 8:00-20:00. Hétvégén 8:00-
20:00. 
 
Utószezon: szeptember 1. - november 
31. Hétköznap 10:00-17:00. Hétvégén 
10:00-17:00. 
Rossz idő esetén zárva! 
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Gokart pálya (Soltvadkert, nyitva májustól szeptemberig) 

Gokart:   1.500 Ft / 5 perc  
   2.500 Ft / 10 perc 
 
Elektromos kisautó:  200 Ft / 3 perc 
 
Keceli hadtörténeti park 
 
A több ezer katonai, harcászati eszközt bemutató múzeum négy részből áll: fegyvermúzeum, 
tüzérmúzeum, makett ház és a leglátványosabb rész, a szabadtéri hadiipari bemutató. 
A fegyvermúzeumban többek között Kádár János vadászfegyverei is megtekinthetők. A 
tüzérmúzeumban a magyar tüzérség eszközeit, öltözékeit láthatjuk. A makett házban sok száz 
különféle harci eszköz miniatűr másolatát helyezték el. 
A több mint 3 hektáros szabadtéri kiállításon tekinthetők meg a Magyar Honvédségben eddig 
használt különböző harci eszközök, például a T-34-es harckocsi, páncélozott harci járművek, 
rakétakilövő állások, lokátorok, föld-levegő, levegő-levegő rakéták, a MiG-15-ös repülőgépektől a 
MiG-23-as, SZU-22-es, L-39-es repülőgépekig, csata- és csapatszállító helikopterekig, a megszűnt 
folyami flottilla hajóinak különféle típusáig minden. A park március közepétől november elejéig 
minden nap 10.00-16.00 óráig tart nyitva. 
 
Részvételi díj: 
14 éves korig      800 Ft 
14 éves kortól  1.500 Ft 
15 főnél nagyobb csoportok jelentkezésekor 1000,-Ft/fő, 
+ busz költség 
 
Pusztaolimpia Bakodpusztán 

Lovasbemutató és pusztai kocsikázás közben a szürke szarvasmarha gulya, mangalica konda, racka 
nyáj megtekintése, istállólátogatás és állat simogatás. Mindezek után kezdődhet a Pusztaolimpia, 
érdekes játékokkal.  

Belépő díj: egyedi kalkuláció alapján, csoportkedvezménnyel. 

 

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák! 

A fenti programoknál megjelölt árak tájékoztató jellegűek, árváltozásra számítani kell. 

Szeretettel hívjuk és várjuk Soltvadkertre! 
 

 

  



7 

BUDA-HOLD Vállalkozás Szervezési és Szolgáltató Kft.  

1117 Budapest, Hunyadi János út 14.  

További információ: Oroszi János +36-20/3716013, +36-1/2036092 

E-mail: ifjusagitabor@budahold.hu, iroda@budahold.hu 

 

Szállásdíjak – 2016. október 16. – 2017. október 15. 

(szoba/éjszaka) 

A jelentkezéseket a beérkezések sorrendjében igazoljuk vissza! 

 Elő- és utószezon 

(április 16. – június 14. és 
augusztus 21. – október 14.) 

Főszezon és fűtési idény 

(június 15. – augusztus 20. és 
október 15. – április 15.) 

Tetőtéri 2 ágyas szoba   5.700 Ft   6.000 Ft 

Tetőtéri 3 ágyas szoba   8.300 Ft   9.000 Ft 

Apartman emelet 4 ágyas 13.000 Ft 14.200 Ft 

Apartman földszint 4 ágyas 14.200 Ft 15.400 Ft 

 
Egyéjszakás felár: 600,-Ft/fő 

Egyszemélyes felár: 1.200,-Ft/fő/éj 

Apartmanjaink igény esetén pótágyazhatóak, pótágy 1.200,-Ft/fő/éj. 

 

A szállásdíj SZÉP Kártyával (OTP, MKB, K&H) is kiegyenlíthető! 

 

Étkezési költségek 

 I. kategória (7 éves korig) II. kategória (7 éves kortól) 
reggeli    500 Ft     690 Ft 
ebéd 1.000 Ft 1.250 Ft 

vacsora    820 Ft    950 Ft 
A Családos Üdülő igény szerint egész évben igénybe vehető! 

(Az áraink az ÁFA-t tartalmazzák) 

 

ÁLLANDÓ KEDVEZMÉNY! 

ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATÁNAK INTÉZMÉNYEIBEN DOLGOZÓK ÉS TANULÓK, 
AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKBAN 

DOLGOZÓK, VALAMINT A 60+ KÁRTYÁVAL RENDELKEZŐ LAKOSOK RÉSZÉRE 
15% KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK A SZÁLLÁSDÍJ ÖSSZEGÉBŐL! 

Helyi idegenforgalmi adó: 200 Ft / fő / éjszaka 

Mentességet élveznek a 18 éven aluliak és a 70 éven felüliek 
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Fizetési feltételek, foglaló 

 

A megrendelés visszaigazolását követően, a szolgáltatás igénybevétele előtt legalább 30 nappal 
korábban a bruttó szállásdíj 30 %-a (regisztrációs díj) foglalóként befizetendő. A határidő 
elmulasztásával automatikusan semmisnek tekintjük a jelentkezést, így a foglalási időpontra nem 
vállalunk kötelezettséget.  

 

A fennmaradó összeget a helyszínen a szolgáltatás igénybevételével egyidejűleg, vagy azt 
megelőzően készpénzzel, vagy SZÉP kártyával, illetve átutalással lehet fizetni. 

 

A befizetések történhetnek  

-  készpénzzel a helyszínen (6230 Soltvadkert, Rózsa utca 10., Soltvadkerti Családos Üdülő), 
- készpénzzel a BUDA-HOLD Kft. irodájában (1117 Budapest, Hunyadi János út 14.), 
- átutalással a BUDA-HOLD Kft. 10103805-03015036-00000008 számú számlájára. 

 

 

Lemondás (kötbér) 

A megrendelt szolgáltatás lemondására az alábbi kötbért kell fizetni: 

- amennyiben a szolgáltatás az igénybevétel előtt 29-20. nap között kerül lemondásra, a 
foglaló 66,6%-a kerül visszatérítésre, 

- amennyiben a szolgáltatás az igénybevétel előtt 19-10. nap között kerül lemondásra, a 
foglaló 33,3 %-a kerül visszafizetésre, 

- amennyiben a szolgáltatás az igénybevétel előtt 10 napon belül kerül lemondásra a foglaló 
összege nem kerül visszatérítésre. 
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MINTA ÉTREND 2017. 

 

 

 
Reggeli Ebéd Vacsora 

Hétfő Felvágott, korpás kifli, 
tea, vaj, paprika, alma 

Gyümölcsleves, 
rántott tőkehal filé, 

párolt rizs, 
tartármártás 

Milánói makaróni 

Kedd Kakaó, kakaós kalács, 
vaj, dzsem, banán 

Kapros burgonya 
leves, marhapörkölt, 
főtt tészta, káposzta 

saláta 

Hamburger 

Szerda 
Virsli, túrókrém, 

ketchup, mustár, tea, 
kenyér, alma 

Csirkeaprólék leves, 
burgonya főzelék, 

fasírozott 

Sült csirkecomb, 
petrezselymes 

burgonya, 
savanyúság 

Csütörtök 
Felvágott, barna 

zsemle, sajt, uborka, 
tejes kávé, alma 

Szárazbab leves, 
rántott sajt, burgonya 

püré 

Rizses hús, 
savanyúság 

Péntek Tojás rántotta, kenyér, 
tea, paradicsom, banán 

Paradicsom leves, 
Cordon Bleu, rizi bizi 

Tejfölös rakott 
burgonya 

Szombat 
Felvágott, korpás kifli, 
joghurt, paprika, vaj, 

tea, alma 

Fahéjas alma leves, 
rántott csirkemell, 

petrezselymes 
burgonya, vegyes 
vágott savanyúság 

Brassói 
aprópecsenye 

Vasárnap Kifli, uborka, 
kenőmájas, tea, alma 

Gulyásleves, 
aranygaluska, vanília 

öntet 

Rántott tőkehal 
szezámmagos 

bundában, 
petrezselymes 

burgonya, vegyes 
savanyú 
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JELENTKEZÉSI LAP 

SOLTVADKERTI CSALÁDOS ÜDÜLŐBE 

 

________fő részére, az alábbi időpontokra: 

201…. _______ hó ______ napjától __________hó __________ napjáig, 

________ nap _________ éjszaka 

Az Ön számára megfelelő elhelyezést és az étkezés igénylését szíveskedjen megjelölni. 

Tetőtér 2 ágyas   Tetőtér 3 ágyas    Apartman I. emelet   Apartman földszint     

Étkezés Reggeli            fő Ebéd                      fő Vacsora                    fő 

 

Név Életkor 
1.  

2.  

3.  

4.  

Újbudai 60+ kártyával rendelkezem                igen             nem  

Fizetés     átutalással                          készpénzzel                      SZÉP kártyával  

Név   

Munkahely   

Telefonszám   

Lakáscím   

Telefonszám   

Számla címzettje   

Címe   
Tudomásul veszem, hogy amennyiben nem tartom be a befizetési határidőt, 

igénybejelentésem automatikusan megszűnik. A tájékoztatóban rögzített fizetési és 
lemondási feltételeket tudomásul veszem! 

 
……………………, 201…... ...................hónap ......... nap  ___________________ 
          aláírás 


