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A Magyarországi Református Egyház tulajdonában lévő ÜDÜLŐ 2004-ben kezdte meg működését, 
a  Balaton  partján elterülő  másfél  hektárnyi  területen.  Az  ÜDÜLŐ üzemeltetője  a  Kaposvári 
Református Egyházközség. Tulajdonosa: a Magyarországi Református Egyház.
Az  ÜDÜLŐ kőépületeiben  266  fő befogadására  alkalmas  szálláshely,  konyha  és  ebédlő,  közös 
együttlétekhez és csoportfoglalkozásokhoz kialakított helyiségek állnak a táborozók rendelkezésére. A 
parkosított területen sportpályák és zöldterület várják a sportolni és kikapcsolódni vágyókat. A tábor 
saját vízparti területtel és stranddal rendelkezik.
A szálláshelyek olyan lakóegységekben vannak kialakítva, amelyek mindegyikéhez egy négy- és egy 
hatágyas szoba, zárt előtér és önálló vizesblokk (hűtő, zuhanyozó, mosdó és WC) tartozik. Az épületek 
és a közösségi helyiségek elrendezése lehetővé teszi több kisebb létszámú csoport egyidejű táborozását 
is. 
Üdülőnkbe szeretettel  várjuk gyülekezeteink gyermek és  ifjúsági  csoportjait,  oktatási  intézményeink 
diákcsoportjait, valamint minden üdülni, táborozni vágyót. 

      
Kedves Fiatalok! Kedves Szülők!
Ezen a nyáron a Magyarországi Református Egyház  BALATONFENYVESI  ÜDÜLŐJÉBEN rendezzük 
meg  az  immáron  hagyományos  TIZENÖTÖDIK  gyermek,  hittanos,  konfirmandus,  ifjúsági  és  családi 
hetünket, 2014. augusztus 19-24-ig, keddtől – vasárnapig.

Fontosabb információk a táborral kapcsolatosan:
Vonat indulása oda augusztus 19-én kedden: Találkozás 6,10-kor a vasútállomáson; 
Berettyóújfalu 6,20 – Püspökladány 6,49 ;  Püspökladány 6,59 – Balatonfenyves felső 
12,45 ; Séta a vasútálomástól a táborba (Vonatcsatlakozás 14,00 vagy 15,21-kor van)
Várható Érkezés Balatonfenyves alsó táborba: 13,15 
Első étkezés a tábor konyháján: 2014. augusztus 19-én  kedden vacsora.
Napi étkezési rend:
Reggeli időpontja: 8,00 – 9,00-ig.
Ebéd időpontja:     12,00 - 13,15-ig.
Vacsora időpontja: 18,00 – 18,30-ig.
Esténként  19,00- 19,20-ig  áhítat. 
Utolsó étkezés a tábor konyháján: 2014. augusztus 24-én vasárnap ebéd, 
vacsoracsomagot kapunk a vonatra hazafelé.
Vonat indulása vissza augusztus 24-én vasárnap: Balatonfenyves felső 14,18 – 
Püspökladány 20,15 ; Püspökladány 21,45 – Berettyóújfalu 22,14.

Áldáskívánással: 
A Berettyóújfalui Református Egyházközség

www.reformatusbujfalu.hu

http://www.reformatusbujfalu.hu/

