KASZAP ISTVÁN
Katolikus Ifjúsági- és Szabadidőközpont

Bemutatkozás
__________________________
2012. májusától megnyitja kapuit a KASZAP
ISTVÁN Ifjúsági- és Szabadidőközpont Fehérvárcsurgón. Fehérvárcsurgó Fejér megyében, a Bakony és a Vértes hegység közötti
Móri- árokban helyezkedik el. A falu a Gajapatak völgyében és az azt nyugatról övező
magaslatokra települt. Mórtól 12 km-re, Székesfehérvártól 15 km-re helyezkedik el.

szenvedéssel
szolgálni a szeretet
székhelyét,
Jézus Szentséges Szívét".

A KASZAP ISTVÁN Ifjúsági- és Szabadidőközpont célja, hogy szabadidős, oktatási és
sport helyszínt biztosítson keresztény fiataloknak, családoknak, szálláshellyel.

_______________________

Helyszínéül kíván szolgálni:

"Szeretettel,

KASZAP ISTVÁN
Katolikus
Ifjúsági - és
Szabadidőközpont
_________________

•

családi, ifjúsági lelki napoknak,

•

lelkigyakorlatoknak,

•

erdei iskolai-, és sportprogramoknak

•

hittantáboroknak, művészeti táboroknak

•

családos összejöveteleknek

•

továbbképzéseknek

•

tanfolyamoknak

•

osztálykirándulásoknak

•

napközis táboroknak.

A ház folyamatos bővítés alatt áll, így napról
napra bővül szolgáltatásainak köre.

KASZAP ISTVÁN
Katolikus Ifjúsági- és Szabadidőközpont

Szállás és ellátás
___________________________
A főépületben 2 darab nyolcágyas, 1 db négyágyas bútorozott vendégszoba várja vendégeinket, egyedi fűtéssel. A szobákhoz felújított, közös használatú női-férfi fürdőszoba . Az épületben teakonyha, és közösségi helyiség található,
ahol tv és dvd lejátszó áll a látogatók rendelkezésére.

A hatalmas zöld udvarban sátorozási lehetőség
van. Az udvar ideális helyszíne szabadidős és
sportprogramoknak., valamint egy kisebb kialakított szabadtéri színpad is rendelkezésre áll.
Az étkeztetés a szomszédos épületben található
tálaló konyhán történik, igény szerint lehetőség
van napi háromszori étkezésre, vagy kirándulás
esetén hideg ételcsomag igénylésére.
A szomszédban található katolikus templom
lehetőséget nyújt szentmisén való részvételre és
a lelki elmélyülésre.

KASZAP ISTVÁN Katolikus Ifjúsági- és Szabadidőközpont - Fehérvárcsurgó
Vadaspark
A Gaja-völgyi Tájcentrum ősét, a
fehérvárcsurgói vadaskertet még gróf Károlyi Gyula létesítette 1888-ban. A park
területén számos turistaút, így a „Kéktúra”
útvonal is keresztül halad.

Megközelíthetőség
_____________________________

Bodajk városi tófürdő

Fakultatív programlehetőségek
______________________
Károlyi-kastély
A falu ékessége az Ybl Miklós által 1844ben épített Károlyi-kastély, amely ma az
Európai Kulturális Találkozópontként működik. Az épületegység és az arborétum
gazdagságú kastélypark mára szinte teljesen
felújított és naponta látogatható.

Fürdőzése kiválóan alkalmas strand, Fehérvárcsurgótól mindössze 4 km-re.

Víztározó
Az ország egyik legszebb völgyzáró gátja
található itt. Igazi horgászparadicsom várja a
látogatókat.

Fehérvárcsurgó Mór és Székesfehérvár között, a Móri-árokban fekszik, a 81.sz főút mellett
Autóval: Budapesten válassza az M7-es autópályát Székesfehérvárig, majd a 7-es úton forduljon
a 81-es útra Győr irányába. 18 km-re Székesfehérvártól megtalálja Fehérvárcsurgót.
Gps koordináta: X 18,263 Y 47,29
Csókakői Várrom
A több, mint 700 éves várrom és az onnan
a Móri –árokra nyíló gyönyörű panoráma
várja a látogatókat.

Segítő Szűz Mária kegytemplom
és ősi zarándokhely
A székesfehérvári egyházmegye legősibb
búcsújáró helye, Bodajk városában.

Móri Borút
Itt találhatóak a híres Ezerjó Borút borospincéi. A borút útvonala: Mór -Csókakő Csákberény - Zámoly A természetkedvelő
és borszerető turisták borútlevéllel járhatják végig a borút pincéit.

Vonattal, autóbusszal: Székesfehérvárra vonattal vagy autóbusszal érkezők az Alba Volán
autóbusz pályaudvarról rendszeresen közlekedő, helyközi járattal juthatnak el Fehérvárcsurgóra.

Kapcsolat
___________________________
8052 Fehérvárcsurgó , Kossuth Lajos utca 1.
Telefon: 06/30 686-4604
E-mail cím: kaszapkozpont@gmail.com
Weboldal: www.kaszapkozpont.hu

