
“Élményt adó - 
biztos zsákmány ...”
A Tandari-szálláson a 

Fishmania horgászpara-
dicsomban, lehetőség van 

felejthetetlen horgászatra, aktív  
pihenésre, családi és vállalati 

találkozókra, összejövetelekre.

Ha felejthetetlen környezetben 
szeretne horgászni, de halat is szeretne 

fogni, itt a helye! A tavon bőséges halállo-
mány, fe lkészül t  horgászvezetők, 

kapcsolódó családi programok, csend, 
nyugalom és háborítatlan természet várja.

„Családi programok, horgászbarát 

környezetű szálláshelyek … „
А horgásztó meseszép, rendezett környezete 

napról-napra egyre több természet- és 
horgászatkedvelőt vonz Martonosra. Kirándulási 
lehetőségek: a tóthfalusi, kispiaci tájházak, a 
velebiti „Kravic-testvérek” etno-szállás és 
pálinkafőzde meglátogatása kerékpáron vagy 
fiákeren a Járáson át, után csónakos vagy 
hajókirándulás, öko-foto-safari, bird-watching,  
Majom-sziget, Csodakút, Gyógyüdülő övezet, 
Művészetek háza, Tisza folyó, Holtágak, 
Természetvédelmi területek, gyalog- és 

kerékpártúrák a környező erdőkben, Ti-
szavirágzás, Fesztiválok, Maratonfutás 

…

Horgásztavunk ideál is  
színtere a családos kirándulásnak, 

a tóparton kalandozva mindenkit megérint 
a táj szépsége, a tavat körbejárva a Járás 

élovilágában gyönyörködhetnek, megcsodálva a 
ritka és szigorúan védett növényeket, virágokat, akár 
kerékpáron, gyalogosan vagy lóháton is. A tó körüli 
termálgyurure épült gyógyfürdok, szállodák és 
medencék kellemes idotöltést biztosítanak míg a falusi 
élet iránt érdeklodok a térség csendes, elszigetelt 
településein nagyszüleink egyszeru, hagyományos 
értékein alapuló életvitelébe tekinthetnek be.

A horgásztó kiválóan alkalmas  sátortáborozásra, a 
labdarúgópálya és a gyermekjátszótér illetve a 80 
személyes fedett skanzen és 170 személyt befogadó  
etno-étterem lehetőséget biztosít az aktív pihenésre és 
kikapcsolódásra. A sporthorgász csemeték bevezetése 
a horgászat rejtelmeibe, a barátkozás és jó hangulat, 
cégünk, horgásziskolánk és versenycsapatunk célja. 

.

Az államhatár közelsége, a komplexum könnyű és gyors 
megközelíthetősége (autóúton) és a 20 ha földterület 
kiválóan alkalmas  befektetők számára.

Az elmúlt években a horgásztó 
számtalan alkalommal adott otthont 
vál lalatok, barát i  körök, egyesületek, 
szervezetek horgászversenyeinek, találkozóinak. 
Kapcsolódó ajánlataink: Tavaszi harcsázás, 
Kuttyogtatás, Éjszakai harcsapergetés a Tiszán 
(vezetővel), Keszegezés a Tiszán (éjjel is), Csukázás 
a holtágakban, lékhorgászat.

Cégünk nagy hangsúlyt fektet a 
környezetvédelemre,  kiemelt figyel-
met szentel a gerincsérült személy-
ek  fogadására, ellátására és 
közlekedésére.

MINDEN LÁTOGATÓNAK

KELLEMES KIKAPCSOLÓDÁST

KÍVÁN A FISHMÁNIA HORGÁSZTÓ !



Kövessen bennünket a facebook-on:
facebook.com/FishmaniaFishingLake

Nyitva tartás: 06,00-18,00 óráig.
Bejelentkezés kötelező!
Kedvezmények: nyugdíjasok, 65 évnél idősebb 
személyek, ifik és mozgáskorlátozottak részére 
50%, míg a kísérő és gyermekek számára (1-1 
úszós bottal) a belépés ingyenes !

Martonos, Slatina 2., Szerbia
info-sales management:
tel: +381/24/875-501
mob: +381/63/7488-149
mob: +381/65/3586-948
e-mail: info@salas-tandari.com
www.salas-tandari.com
GPS (geo): 46.108960, 20.017666
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www.salas-tandari.com


