
Kőrös-hegyi Fogadó Vendéglő és Baskói Tábor 

 

Cím:  

Adószám: 

Ügyvezető: 

Tel./Mobil: 

E-mail: 

Web: 

Banksz.sz.  

3881 Baskó, Kőrös út 15. 

58380325-2-25 

Hegedűs Viktória  egyéni vállalkozó 
+36-30/697-4865 

 

koroshegyifogado@gmail.com 

www.koroshegyifogado.hu 

OTP- 11734097-23464461 

 

Szolgáltatások árjegyzéke 

 

Szállás: 18.000Ft/szoba/ éjszaka 2 fő részére, + 200Ft/fő/ éjszaka idegenforgalmi adó  

 

Étkezés: Aktuális áraink a www.koroshegyifogado.hu oldalon megtalálhatóak, illetve a recepción.  

 

Szauna: A szauna minimum használati díja 20.000Ft / 2 óra. Minden további óra 5.000Ft.  

 

Ágynemű napi cseréje: 1200Ft/ágynemű  

 

Törülköző napi cseréje: 800Ft/db 

 

Telefon – Díjmentes első alkalom. Belföldi hívás: 50Ft / perc, külföldi hívás: 150 – 500Ft / perc 

(hívás célországától függően) 

 

Közvetített programlehetőségek helyben   

 

Kérjük, érdeklődjön a recepción!  
 

Airsoft felnőttek és gyermekek részére – egyedi árajánlat alapján  

Minden érdeklődő először egy történelmi bemutató előadáson vesz részt, utána, ha szeretné 

használni az eszközöket, akkor pedig egy balesetvédelmi oktatáson. A kitelepült mini-lőtéren 

gyakorolja be az eszköz helyes használatát a jelentkező, és következik a játék. 

 

Túravezetés helyben kilátópontokhoz és forrásokhoz – egyedi árajánlat alapján 

Útközben természettel és vadászattal kapcsolatos előadás, Baskó település múltja és jelene, 

érdekességek a falusi élet mindennapjaiból. 

Borkóstolás Baskón– egyedi árajánlat alapján 

A program rendelhető a Fogadó épületébe vacsorával összekötve. 

Vadásztatás – egyedi árajánlat alapján 

A Dél-Zempléni Vadásztársasággal együttműködve lehet nálunk vadászni. 

 

mailto:koroshegyifogado@gmail.com
http://www.koroshegyifogado.hu/


Íjászat felnőttek és gyermekek részére– egyedi árajánlat alapján 

Felnőtt csoportok csapatépítő tréningjein való interaktív és gyakorlati íjászati foglalkozás. 

Gyermektáborok és osztálykirándulások alkalmával interaktív foglalkozás és gyakorlati íjászati 

foglalkozás. 

Arcfestés, csillámtetoválás és kézműves foglalkozások - egyedi árajánlat alapján 

Céges családi napokra, táborokba, egyéb rendezvényekre arcfestés és csillámtetoválás természetes 

és bőrbarát alapanyagokból. Az alkotások lemoshatóak. Kézműves foglalkozások széles körben, 

egyedi árajánlat alapján rendelhetőek. 

 

Csapatépítő tréningek - egyedi árajánlat alapján 

Az experienceroad.hu projektet azért hoztuk létre, mert személyre, helyzetre, cégre és ezek értékeire 

szabott, egyedülálló közösségerősítő, csapatépítő programként jelenik meg Európában. Ez egy 

élménytréning. 

Dr. Jármy Tibor, Európa-jogi szakjogász, vezetési tanácsadó 

Karády István - Gitár művész - egyedi árajánlat alapján 

Irodalmi műsorok, kortárs és klasszikus költők verseinek zenésítése és tolmácsolása, illetve egyéb 

zenés rendezvények, gyerek műsorok  

 

Baskói görög katolikus templomlátogatás – ingyenes, időpontot egyeztetni szükséges  

 

 

 

 

 


