agyarország délkeleti részén, Békés megyében,
Orosháza és Békéscsaba között, Csorvás kisváros
határában találja az Eszter tanyát, amely a tanyasi élet
hangulatát idézi a körülötte lévő erdővel, 81 éves öreg
eperfájával. Az idelátogató vendégeknek lehetőséget
nyújt családi, baráti, szakmai találkozók és rendezvények
lebonyolítására. A tanya a Falusi Turizmus Országos
Szövetsége által minősített 3 napraforgós falusi
szállásadóhely és üdülési csekk elfogadóhely.
A tanya két 3 ill. 4 ágyas szobából áll (szükség szerint
pótágyazható), 8-10 fő elhelyezésére alkalmas. A tanyasi
építkezés jegyeit őrzi a kemence, az alacsony ajtók, a
mestergerenda, és az 50cm-es vertfalak. A szobák korhű,
tájjellegű, a kényelemnek megfelelő bútorokkal, népi
szőttesekkel és a paraszti élet használati tárgyaival
kerültek berendezésre (1). Minden szobához fürdőszoba
tartozik. Aki a világ híreire kíváncsi a társalgóban (2)
elhelyezett televízión megnézheti azokat. A teakonyha
eszközei és berendezési tárgyai (mikrohullámú sütő, teaés kávéfőző, hűtőszekrény, gáztűzhely) a kényelmes
sütést, főzést teszi lehetővé (3).
Rendezvények lebonyolítására egy 60 négyzetméteres
terem (4) és egy ugyanekkora szilárd burkolattal ellátott
tanyasi szín alkalmas (5). Itt a tanyasi élet hangulatával
teheti felejthetetlenné családi alkalmait. Lakodalmat
már tartottunk ezen a helyen.
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Az idelátogató gyerekek is jól érezhetik magukat a fából
készült játszótéren és a hozzá tartozó focipályán. Kerékpár
kölcsönözhető a környékbeli túrákhoz, Kondorosra a
csárdához, vagy csatlakozhat a kerékpáros csillagtúrához.
A gazdasági udvarban mangalica és juh is található. A
gyerekek számára az állatsimogató szolgálhat felejthetetlen élményt.
Előzetes egyeztetés alapján mindenki választhat kedvére a
programokból: sétakocsizást hintóval vagy panorámakocsival, pónilovaglást (6); – idény és igény szerint – bemutató jellegű magalica disznótort; házi kenyér- és kalácssütést; a hagyományoknál maradva kemencés és szlovák
tájjellegű ételek megkóstolását; kézműves foglalkozást
(csuhé, szalma, gyöngyfűzés, népi hímzés, szövés, gyertyamártás).
Az udvaron bográcsozóhely, flekkensütő, szalonnasütő
teheti még hangulatosabbá az estéket .
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KIRÁNDULÁSI LEHETŐSÉGEK:
- Csorváson a Hudák Család Kéziszövő Műhelye
(népi szőttesek és szőttesből készült magyaros viseletek)
- Brezsnyik György tanyáján szabadtartásban nevelt őshonos,
törzskönyves mangalicák tekinthetők meg és mangalica
termékek kóstolhatók.
- Major Pál biokertész kertjének megtekintése, ahol bio
földiepret, és sárgadinnyét termesztenek.
- Lovas fogattal Kondorosra a csárdához
- Kardoskút Fehér-tó
- Békéscsaba Munkácsy Mihály Múzeum és Munkácsy Mihály
Emlékház, evangélikus Nagytemplom, Jókai Színház
- Gyulán a Vármúzeum, Várfürdő és a Gyulai Várszínház
- Szabadkígyós Wenckheim- kastély
- Szarvasi Arborétum
- Mezőhegyesi Ménesbirtok
- Orosháza-Gyopárosfürdő: Gyógy-, Park- és Élményfürdő
- Orosháza Kútmúzeum, Szántó Kovács János Múzeum,
Darvas József Emlékház
HELYI VÁROSI RENDEZVÉNYEK:
- HAGYOMÁNYŐRZŐ SZLOVÁK DISZNÓTOR (február)
- DUNA-KÖRÖS- MAROS- TISZAEUROREGIOS NÉPZENEI VERSENY (március)
- CSORVÁSI BÚZAFESZTIVÁL (június)
- NEMZETKÖZI LAKODALMAS GASZTRONÓMIAI
NAPOK (július)
- GAZDANAPOK (szeptember)
- TERÉZ-NAPI BÚCSÚ (október)

Márciustól októberig a környező települések, falunapjai,
ünnepei kínálnak programokat.
Kirándulás előzetes megszervezését vállaljuk.
Gyermekkedvezmény igénybe vehető. Gyerekek részére
etetőszéket, babakocsit és ágyat biztosítunk, gyermekfelügyelet megszervezhető esetleges színházi programoknál.
Minden ember lelki igényének megfelelően más-más
élményt nyújt ez a hely. A csendet és a nyugalmat, amiből
a ma emberének kevés van, itt megtalálhatja. Ha a tanyán
töltött napokat és a munkás hétköznapokat összeveti,
akkor fogja igazán értékelni az itt kapott élményt.
Teljesen más minőségű pihenést, aktív kikapcsolódási
lehetőséget kínálunk az ide látogatóknak.
Ha felkeltettem érdeklődését kérem, keressen az alábbi
telefonszámon és e-mail címen:
Kukláné Fábián Aranka (programszervező)
Telefon: 06 (20) 824-8254
E-mail: esztertanya@mail.globonet.hu
www.esztertanya.hu
Jó pihenést kívánok!
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