
 
Cím: 5940 Tótkomlós, Kossuth u. 24. 

Levélcím: 5940 Tótkomlós, Bajcsy-Zs. u. 6. 
Telefon: +36 30 944 9110 Fax.: +36 68 462 996 

Email: termeszethaza@gmail.com, titkarsag@mail.totkomlos.hu 
 

 
Ifjúsági Szálláshely várja vendégeit 

 a Karasz János Sporttelepen!  
 
A szálláshely Dél-Békésben Orosházától 20 km-re található.  Megközelítése minden 

Vendég számára egyszerű, az M43-as autópályától 25 km. 

A szálláshely célcsoportjai elsősorban a városba látogató fiatalok, ill. azok a 

sportolók, akik a sporttelep szolgáltatásait veszik igénybe, versenyekre, 

edzőtáborokba érkeznek a városba.  

 

Szálláshely besorolása: 

 (Gyermek- és ifjúsági tábor) –„B” kategória  

Jelzőszáma: 921. 

Nyilvántartási száma: 12/2013. 
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32 férőhelyes:  

                                  3 szoba    8 férőhellyel  (4 db emeletes ágy)  

                                  2  szoba    4 férőhellyel (2 db emeletes ágy) 

                                  

              
 

 

Nemenként vizes blokk, WC-vel, mosdóval, zuhanyzóval. Külön vizes blokk 

mozgáskorlátozottak számára. 

                          
 

 

Felszereltség: Wi-fi (vezeték nélküli Internet), hűtő, kábel Tv a közösségi 

térben. 

 

                                  

 

A zárt udvarban 5 férőhelyes parkoló áll az autóval érkező Vendégek 

rendelkezésére. 

  

 

 

 



Árak:  

10 fő alatt 2.000 Ft/ éjszaka,  

10 fő felett 1.600Ft/ éjszaka a szállás díja 

 

Idegenforgalmi adó:  

 

Az idegenforgalmi adó, érvényes diákigazolvánnyal rendelkező diákokra nem 
vonatkozik. A nyugdíjasoknak, felnőtteknek az idegenforgalmi adót  

150 Ft fő/ éjszaka, a helyszínen kell megfizetni. 
 
Programok: Programajánlatokról, azok aktuális árairól, a szállás 

lefoglalásakor, illetve a Vendég ott tartózkodása alatt ad felvilágosítást. A 

programok a város http://totkomlos.hu honlapján kerülnek feltüntetésre. 

 
Fakultatív program:  
 

   A kikapcsolódni és sportolni vágyó turistáknak a felújított Karasz János 
Sporttelep sportolási lehetőségeket nyújt (futballpálya, lovagolás, teniszpálya, 
kosárlabdapálya, röplabdapálya.)  

 

 
 
   A 2010-ben átadott több mint 100 km hosszú, jelzett 
Marosháti Gyalogtúra Útvonal hat települést érintve 
(Tótkomlós, Békéssámson, Nagyér, Pitvaros, Mezőhegyes, 
Mezőkovácsháza), bemutatja a Dél-Alföld épített- és 
természeti értékeit. 
http://www.maroshat.hu/totkomlos/utvonalak/#nogo 
http://www.maroshat.hu/turaterkepek/ 
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A Dél-Alföld legszebb rózsájaként ismert Rózsa fürdő 25 méteres feszített 
víztükrű fedett medencével, 33 1/3 méteres modern úszómedencével és 
thermal-gyógyvízmedencével várja a városba érkezőket. 
http://www.rozsafurdo.hu/ 

 
Tótkomlós főbb nevezetességei: 

Szlovák Néprajzi Gyűjtemény, Szlovák Tájház, Szlovák Néprajzi Ház, 
Tanyamúzeum, Rózsa Fürdő, Evangélikus templom, Szent István tér, Erzsébet-

liget, Kopáncsi Kápolna… 
 

 

Miért érdemes ellátogatni Tótkomlósra?  
 
   A fenti épített örökségeken kívül számos évente ismétlődő hagyományos kulturális 
rendezvény valósul meg, melyekről folyamatosan informálódhat a tokomlos.hu 
honlapon.  
 
   A környező látnivalókról tájékozódjon a maroshat.hu honlapon. 
 
  Programajánlat, programszervezés tekintetében forduljon a Tótkomlós 
Turizmusáért Egyesülethez (06/30/515-3383). 
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