
NOLL tanya – Swingolf (falusi turizmus)
8086 Felcsút, Noll-tanya
http://www.noll.hu/
http://www.swingolf.hu/
e-mail: zoltan@noll.hu
Tel.: +36-20-217-3728, +36-20-946-3312, +36-22-701-115
GPS: 47.443495 , 18.567599

Idézet a WEB lapról: Nagyapánk, Noll Márton, az 1900-as évek elején 3 millió 
honfitársunkkal együtt elindult szerencsét próbálni az 
"Újvilágba", Amerikába. Majd később többször haza, illetve 
visszautazott. Az utolsó hazatérésekor 1913-ban feleségül 
vette nagyanyánkat, Vara Annát, majd az esküvőt követően 
Amerikába távoztak, ahol pincérként dolgozott.
1920-ban a gazdasági válság elöl menekülve hazajöttek, 
immáron három gyermekkel, (Márton, Anna, Margit) az oldalukon.
Az Amerikában összegyűjtött pénzből (amit az infláció erősen megnyirbált) nekiláttak 
felépíteni felcsúti otthonukat a "Noll tanyát".

Évtizedes munkával virágzó kertészetet hoztak létre, mellyel 
nemcsak a környék elismerését vívták ki, hanem a megyei 
kertészeti kiállításokon is díjat nyertek termékeikkel.
A család gyorsan szaporodott, (József, Ilona, János, Katalin, 
László, Etel, Adolf, Miklós)1935-ben megszületett tizenegyedik 
gyermekük.

Háború után a téeszesítés következtében a kertészet elpusztult, a család beköltözött a 
faluba , majd a tanyát is lerombolták.
A rendszerváltást követően az unokának sikerült a tanya helyét megvenni, majd 2002-
2005 felépíteni és új funkciót adni az épületnek. Vendégház és ifjúsági szállás 
mellett megőrizve a hagyományt virágkertészet is működik.
Tanyánk, melyet nagyszüleink alapítottak 1920-ban, Budapesttől 
40 km-re, a Vértes hegység lábánál a Váli völgyben,15 hektárnyi 
területen ( erdő, nádas, rét, tó) található.
Szeretettel várjuk a pihenni és túrázni vágyó családokat, baráti 
társaságokat, munkahelyi közösségeket.
A  horgászni  vágyók  is  kipróbálhatják  szerencséjüket  a  2  hektáros  horgásztavon.  
A  vadászoknak  lehetőséget  biztosítunk  a  helyi  vadásztársaság  közreműködésével 
hobbijuk  gyakorlására.  Megismerkedhetnek  az  érintetlen  természet  növény  és 
állatvilágával. 
Kóstolja meg hazai alapanyagokból készült, házias ételeinket. 
Az ínyenceknek ajánlhatjuk a kecskesajt-, és borkóstolót. 
Háziállataink: cica, kutyus, kecskék, baromfi.
2  db  2  ágyas,  2  db  3  ágyas  és  2  db  4  ágyas  szobánk  van,  melyek  mindegyikéhez 
fürdőszoba tartozik. A szobákhoz tartozó közösségi helység 35 négyzetméteres.
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Swingolf
Francia  földművesek  találták  ki  az  igazi  mintájára,  az  első 
komolyabb pályát 1982-ben Laurent de Vilmorin építette.
Nemes egyszerűséggel parasztgolfnak nevezték el ezt az új 
sportágat. A játék egyre gyorsabban terjed Nyugat-Európában.
A Swin Golf mindenki játéka, igazi szórakozás az egész  
családnak, baráti köröknek, munkahelyi  
közösségeknek ....stb.
Szeretettel várjuk a gyönyörű környezetbe ágyazott új 5  
hektáros 9 lyukú golfpályánkon. Hegyvidéki táj, zöld rétek,  
erdö és tó a mi kis paradicsomunk!

Bízunk benne, hogy előbb-utóbb meglátogat bennünket.


