
Általános tájékoztató a szállásról 

Szállás neve: Homoki Szabad Oázis  

Címe:  Zsombó, 6792 Gyémánt u 40 

Ez a Meteora Mászócsapat székhelye is, ezért a szállás kitáblázva az alábbi 

formában lehet megtalálni: 

 

Hogy közelíthető meg a szállás? 

Zsombó Csongrád megye Duna-Tisza közi homokhátságon terül el, Szeged 

központjától 16 km-re, a kiskunmajsai út mellett. Szomszédos települések: Szeged, 

Bordány, Forráskút, Balástya és Szatymaz községek. (http://www.zsombo.hu/) 

Busszal:  Zsombó, központi autóbusz váróterem nevű megállóban érdemes 

leszállni (itt vannak a boltok, a vendéglő), onnan a templom melletti utcán 

(Béke utca) kell elindulni, ez később Alkotmány utca lesz, majd tovább haladva 

egyenesen a Bába dűlőn folytatódik az út. A Bába dűlőről jobbra leágazik a 

Gyémánt utca (homokút; közvetlenül előtte van a Deák Ferenc utca). Ki is van 

táblázva Meteora Mászócsapat néven.  

Vonattal: Vagy Szatymazon, vagy Szegeden érdemes leszállni, busz mindkettő 

helyről jön. Szatymazon van egy megálló a vasútállomásnál. Budapest felől 

vonatok óránként közlekednek 05:53 és 20:53 között, illetve Szatymazról 

http://www.zsombo.hu/


Budapestre is óránként járnak a vonatok 06:01 és 21:01 között. (forrás: 

elvira.hu) 

 

Forrás:  menetrendek.hu 



Zsombó – Szatymaz 2015.07.12. 

 

Forrás:  menetrendek.hu 

Autóval:  

Bp. felől: M5 autópályán a „Balástya, Forráskút” leágazásig, onnan Forráskút (5 

km); majd balra az 5405-ös úton Zsombóra (5 km);  a templom után balra /Béke 

utca, tovább Alkotmány utca, majd jobbra / Gyémánt utca, + 200 m után 

parkoló jobbra az út mentén. 



Szeged felől: 15-20 km; Kiskundorozsmán a templomnál található 

körforgalomból jobbra (első kijárat; Negyvennyolcas utca majd Zsombói út) 

később van még egy körforgalom, ott egyenesen (második kijárat; 

Kiskunmajsa/Forráskút/Zsombó valamelyike ki van írva). Zsombón belül el kell 

menni egészen a templomig, előtte jobbra, onnan pedig Béke utca, tovább 

Alkotmány utca, majd jobbra / Gyémánt utca, + 200 m után parkoló jobbra az 

út mentén. 

 Információk a szálláshelyről 

Területe kb. 1500 m2, amelyen egy családi ház, egy melléképület, egy mászófal 

építmény és egy kalandpark is megtalálható.  

 

A porta a Gyémánt utca felőli nézetből. 

 

Melléképület 



 

Kalandpark 

 

Mászófal (Ahol sziesztázni is nagyon szeretünk!) 

Ezen a területen lehet felverni a sátrat. A melléképületben van egy nagy mosdó 

helyiség, ott található zuhanyzó, wc, és tükör.  

 



 

A melléképületben lévő fürdőszoba 

Kint, közvetlenül a melléképület mellett is van egy wc+mosdókagyló, a másik 

oldalon pedig van egy tábori kültéri zuhanyzó. 

Konnektorok a házban vannak, esővédett helyen, ott lehet telefont, illetve 

egyéb elektronikai gépeket tölteni. 

A telken több fából készült kiülő van, amelyek étkezésekhez vagy esti közös 

programokhoz is tökéletesen megfelelnek. 

 

Kiülők 



Szálláshelyen igénybe vehető egyéb szolgáltatások:  

Falmászás: 1000 Ft/fő/2 óra (tiszta talpú sportcipő kell hozzá) 

Kalandpark: Az alsó rész használatának díja benne van a tábor részvételi 

díjában.  A felső rész 1500 Ft/fő/2 óra (sportcipő szükséges hozzá). 

Kerékpár használat: Korlátozott számban állnak rendelkezésre, de használatuk 

benne van az árban 

 

Kerékpárok 

Távolságok a szálláshelytől: 

Két élelmiszer bolt van (CBA, Coop), kb 900 méter a szálláshelytől  kb 10-15 

perc séta. 

Az ebéd és vacsora helyszine: Jóbarát Vendéglő kb 900 méter a szállástól  kb 

10-15 perc séta. 

József Attila Közösségi Ház és Könyvtár kb. 850 métert  kb 10 perc séta 

További információk Zsombóról és a környékről: 
Zsombó község honlapja: http://www.zsombo.hu/ 
József Attila Közösségi Ház és Könyvtár: http://kultura.zsombo.hu/  
Szeged város hivatalos turisztikai honlapja: http://www.szegedtourism.hu/  
Nemzetiségek Háza, Szeged: http://www.minority-szeged.hu/  
Kiskunmajsa - Wellness fürdő:  http://www.jonathermal.hu/ 
SZEGED Napfényfürdő: http://www.napfenyfurdoaquapolis.com/hu/fooldal/ 
Kistelek Termálfürdő: https://www.termalfurdo.net/furdo/kisteleki-
termalfurdo-kistelek 
Mórahalom - Erzsébet fürdő: http://www.erzsebetfurdo.morahalom.hu/ 
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