
 

  

A Dél-Dunántúli Ökoturisztikai Klaszter az alábbi 

szálláslehetőségeket ajánlja  a  tavaszi programokhoz 

kapcsolódóan 

 

Baranya megye 

 

 

Vackor Vendégházak 

 

 

 

 

 

 

Csendes környezet, nyugalom. Nálunk meghallhatja a természet hangját! 

Kapcsolódjon ki Pécs közelében, pihenjen a Mecsekben, élvezze a természet 

harmóniáját és vendégházaink teljes kényelmét! 

Az összkomfortos házainkban 2-25 főig tud szállást foglalni. Gyerek-, család-, és 

kutyabarát szolgáltatásokat nyújtunk. Vendégházaink céges és csapatépítő tréningek 

helyszínének is alkalmas. 

Legyen vendégünk családjával, barátaival, párjával vagy akár négylábú kedvencével 

együtt! 

 

Elérhetőségek: 

Somogyváriné Koncz Margit 

7673 Cserkút, Petőfi S. u. 27. 

Tel.: +3630/986-1078, +3672/564-138 

E-mail: somogyvarivackor@t-online.hu 

Web: www.vackorhazak.hu 

 

mailto:somogyvarivackor@t-online.hu
www.vackorhazak.hu


 

  

 

Veronika Erdei Iskola Gyűrűfű 

 

 

 

 

A Dél-Zselic gyönyörű lankái között, természetvédelmi területen fekszik hazánk egyik 

első ökológiai faluja, Gyűrűfű. A hajdan virágzó kis település - melynek nevét már 

1332-es írásos források is említik - az egykori rendszer körzetesítési politikája miatt 

az 1970-es években elnéptelenedett. A régi falu helyén a 90-es évek közepén 

telepedett le a mai rohanó, túlcivilizált, városi életformát elhagyó, emberléptékű 

társadalmi modellt kereső néhány család. Gyűrűfű a kihalt falu újjászületésének 

példájává vált Magyarországon. A jelenleg itt lakó 7 család igyekszik ötvözni a 

hagyományos és a modern életformát, s tőlük telhetően takarékosan, 

környezettudatosan élnek. A házak természetes anyagokból (vályog, kő, fa stb.) 

készülnek, nádágyas szennyvíztisztító tartozik hozzájuk. A fűtés fával, illetve 

napenergiával történik. A csapadékvizet ciszternákban gyűjtjük és vegyszert nem 

használunk. A településen a következő biotermékek vásárolhatók: kecske és tehén -

tej, -sajt, -túró, -kefír és hús, valamint tojás.   

Erdei iskola 

Erdei iskolánk 2004-ben nyitotta meg kapuit. Célunk a gyerekek környezethez való 

viszonyulásának pozitív megváltoztatása, magatartás-formálás. Sokat építünk a saját 

tevékenységre, önálló felfedezésre, élményközpontúságra. A környezeti ismeretek 

átadásán túl fontosnak tartjuk a környezettudatos magatartás fejlesztését. Ezért 

tartjuk fontosnak, hogy az itt pár napot eltöltő gyerekek ne csak a hagyományos erdei 

iskolában elsajátított természettel kapcsolatos ismeretekkel gyarapodjanak, hanem 

komplex képet kapjanak az őket körülvevő környezetükről. Igyekszünk egyfajta 



 

  

alázatot kialakítani bennük a természet iránt, s tudatosítani, hogy ne mi alakítsuk 

kényünk-kedvünk szerint környezetünket, hanem próbáljunk alkalmazkodni hozzá 

(pazarló szokások visszaszorításával, alternatív technikák alkalmazásával stb.). 

2009. augusztus 29-én elnyertük a minősített erdei iskola címet. Hazánk minden 

tájáról fogadunk osztályokat, csoportokat elsősorban május, június, szeptember és 

október hónapokban. 

Szállás 

Egy 10 ágyas 2002-ben épült napkollektoros vályogházban, illetve 2 db 10 

személyes jurtában pihenhetnek a csoportok. Étkezési lehetőség a telken lévő fedett, 

de oldalról nyitott, 30 fő befogadására alkalmas étkezőben van. A napi egyszeri 

meleg ebédet engedélyezett konyháról hozzuk, és helyben tálaljuk. A többi étkezésre 

valót helyben készítjük 

Lovastanya Vendégház 

 

 

Vendégházunk 2002-ben épült vertfalú vályogház. A ház egy 7 személyes és egy 3 

személyes apartmanból áll, melyek igény esetén nagyobb társaság részére egybe 

nyithatóak. Külső, belső kialakításánál törekedtünk a természetes anyagok 

használatára. A szobákban viasszal kezelt hajópadló, a konyhákban viasszal kezelt 

padlóburkoló tégla van. A szobákat skandináv típusú bútorokkal rendeztük be. A 

házban fatüzelésű kályhák és kemencék adják a meleget, így egész évben fogadunk 

vendégeket. Mindkét apartman hűtővel, gáztűzhellyel, edényekkel, tálalóeszközökkel 

felszerelt konyhával rendelkezik, főzési lehetőséggel (mikro nélkül). A melegvíz 

ellátást nyáron napkollektorok, télen pedig a kályhák biztosítják.  A szobákban  nincs 

TV, valamint a környéken csak nyomokban található a mobiltelefonokhoz térerő. 

Egyedüli kellemetlenség az ittlét alatt, hogy a házban van ugyan vízöblítéses WC, 

mely azonban csak "kisdolgokra" használható. Ugyanis a házból kifolyó szürkevíz 



 

  

egy nádágyas szennyvíztisztítóba folyik, mely a túl sok szerves anyagot nem képes 

lebontani. A háztól nem messze van a komposzt-toalett. 

Jurta 

A jurták egyenként 6 m. átmérőjű, megemelt hajópadlóval rendelkező, vízálló 

borítású lakhelyek. 10-10 db huzattal bevont matrac található bennük. Kültéri envécé 

tartozik hozzájuk. Zuhanyzási lehetőség szintén kültéri, napkollektoros zuhanyzókkal 

felszerelt, víztakarékos csapokkal beépített zuhanyzóban van.  

Elérhetőség: 

Veronika Erdei Iskola Gyűrűfű 

7683 Gyűrűfű 9. 

Tel: 20/6655 950, 73/554 410 

E-mail: lovastanya@t-online.hu 

Web: http://gyurufu.hu/erdeiiskola/ 

 

 

Ökopark Bükkösd 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A park 550 hektár területen fekszik, ahol egymást váltják az erdős-mezős, hegyes-

völgyes területek. A karámokban megfigyelhetők az őshonos magyar háziállatok, a 

bemutató kertekben pedig a Magyarországon előforduló nagyvad fajokat lehet 

mailto:lovastanya@t-online.hu
http://gyurufu.hu/erdeiiskola/


 

  

megtekinteni. A kihelyezett táblák rövid leírással szolgálnak az állatokról, 

növényekről és érdekességekről.  

Csomagajánlat 

 

 

 

 Aktív csomag (Piknikezéssel, népi játékokkal, a Malom Fittness lehetőségeivel, 
túrával és sok-sok lelki örömmel, melyet az aktív kikapcsolódás nyújthat!) 

 Wellness csomag (A lelki és testi békére vágyók a bükkösdi Ökopark Hubertus 
Vendégházában, valamint a Magyarhertelendi Termálfürdőben találhatják meg ezt az 
egyensúlyt!) 

 Családi csomag (Gyermekekkel érkezők esetében e csomagunk nyújthat 
felejthetetlen élményeket az egész család számára. Amíg Ön túrázna egyet a 
csendes Erdőjárók útján, addig mi szórakoztatjuk csemetéit! A család azonban csak 
együtt lehet erős, így családi programjainkból senki sem maradhat ki! 

  Esküvői fotózás csomag, mely fényképésszel is igényelhető! 

  Vadász csomag, mely a mindenkori vadászati árlista alapján, az Önök igényeihez 
igazodva vehető igénybe! 
 

Húsvéti csomagajánlat: Április 18-21 (4 nap/3 éj)  

 

Válassza a Hubertus Vendégház kényelmét, a Diana Vendégház egyedi kínálatát, a 

Hársfa Tájház kakaskukorékolással teli reggeljeit vagy a Szilvánusz Vendégház 

családi fészkét! 

A csomagajánlat tartalma: 

Félpanziós étkezés a Galagonya Étteremben bőséges reggelivel és helyi 

specialitásokból készült  vacsorával 

Kalácssütés kemencében 

Látványetetés, a kisbárányok cumiztatása 

Vezetett erdei túra az Erdőjárók útján 



 

  

Lovaskocsizás 

Magyarhertelendi termálfürdő meglátogatása 

Tojáshímzés, tojásfestés 

Ingyenes parklátogatás 

Ingyenes WIFI használat 

Ingyenes parkolás 

Ingyenes szauna és jacuzzi használat a Hubertus Vendégházban 

 

Szállás típusa    Ft/fő/éj (3 éj/4 nap esetén) 

Hubertus Vendégház       9700 Ft 

Diana Vendégház           7500 Ft 

Hársfa Tájház                7500 Ft 

Szilvánusz Vendégház    7500 Ft 

 

Egyéb térítés ellenében igényelhető programjaink: 

Kézműveskedés: 300 Ft/fő 

Horgászat Bükkösdön 2500 Ft/fő napijegy ellenében 

Szép kártya elfogadás! 

30% foglalási előleg szükséges! 

További információért keresse Kaufmann Adriennt a +3630 335-1608-as 

telefonszámon vagy foglaljon a foglalas@okobukkosd.hu email címen! 

 

Elérhetőség: 

 Öko-Bükkösd Kft. 

7682 Bükkösd, Hársfa u. 

Tel: 0673/578-501 

E-mail: info@okobukkosd.hu 

Web: www.okobukkosd.hu 

 

 

mailto:foglalas@okobukkosd.hu
info@okobukkosd.hu
http://www.okobukkosd.hu/


 

  

Kemencés Vendégházak 

 

 

 

 

 

 

Kővágószőlős Baranya megyében, Pécstől 10 km távolságban, a Jakabhegyi 

Természetvédelmi Terület ölelésében elhelyezkedő község. A falu templomának 

szomszédságában, egy utcában találhatók vendégházaink. 

Jelenleg 4+1 fő részére tudunk szállást biztosítani a Széchenyi u. 4 szám alatti 

Kemencés vendégházban s további 4+2 fő részére a Széchenyi u. 2 szám alatti 

Kemencés vendégházban. A házak elhelyezkedéséből adódóan lehetőség nyílik 

arra, hogy baráti társaságok együtt is ellátogassanak hozzánk a nappalokat 

programjaikat együtt tölthetik, de a pihenés idejére külön is vonulhatnak egymást 

nem zavarva, de mégis közel. Mint minősített ökoporta, mindkét vendégházunkban 

tilos a dohányzás, dohányozni kizárólag a kódisálláson szabad! 

Mi ezt tesszük mint Ökoporta: 

 A vendégházaink négy napraforgós minősítéssel rendelkeznek s a Jakab-hegy 

természetvédelmi terület lábánál találhatók. Mecsek hegység számos részére séta- 

és túraútvonalat tudunk javasolni, vendégeinknek.  

 Vendégházainkat hagyományos anyagok (vályog, fa nyílászárók) felhasználásával 

újítottuk fel. A ház környezetét és udvarát, - mely madárbarát kert minősítéssel is 

rendelkezik- utcafronti részét hagyományosan rózsákkal és helyi vöröskővel 

díszítettük az udvart madarak fészkelésére alkalmas növényekkel ültettük be a fákra 

madárodukat helyeztünk el. 

 A vendégházainkban energiatakarékos égőket használunk, víztakarékos 

csaptelepeket szereltünk fel. 

http://maps.google.hu/maps?f=q&source=s_q&hl=hu&geocode=&q=K%C5%91v%C3%A1g%C3%B3sz%C5%91l%C5%91s&sll=47.15984,19.500732&sspn=4.92277,9.876709&ie=UTF8&hq=&hnear=K%C5%91v%C3%A1g%C3%B3sz%C5%91l%C5%91s&ll=47.294134,19.182129&spn=4.910328,9.876709&z=7


 

  

 Környezetbarát tisztítószereket használunk, a textiliákat mosószódával és 

mosódióval mossuk, ecetsavval öblítjük, és nagynyomású gőzzel fertőtlenítjük és 

vasaljuk. 

 A házakban tiszta fa bútorok vannak tradicionális parasztbútorok képezik a 

berendezést, a modern pozdorja bútorokat mesze elkerüljük, a padlózat, fa vagy 

kerámia, padlószőnyeg nincs nálunk. 

 A szemetet szelektíven gyűjtjük, azok elszállításáról magunk gondoskodunk, mivel 

a Biokom ömlesztve szállít el mindent. Az öntözéshez esővizet gyűjtünk és a szerves 

hulladékot a kertben komposztáljuk. 

 A reggelit és a vacsorát nagyrészt saját termesztésű biozöldségekből és 

gyümölcsökből állítjuk elő, s ha egyik reggel nem hallod kakasunkat kukorékolni , 

akkor a fazékban keresd, mert levágtuk. Amit nem tudunk megtermelni azt a piacon 

szerezzük be. Biosajtot a híres biogazdásztól Méhesi Melis Zoltántól (Méhesi 

Biogazdaság Mozsgó) vásároljuk. Lekvárokat, szörpöket aszalványokat magunk 

készítünk saját gyümölcsből és virágból. A fűszerek nagy részét is magunk 

termesztjük fűszerkertünkben, a konyhában sózáshoz tiszta NaCl-t használunk! 

Elsősorban gyógynövényekkel gyógyulunk nagy példaképünk és gyógyítónk Gyuri 

bácsi. Minden reggel gyógyteával kezdjük a napot Gyuri bácsi naptára szerint, 

melybe a vendégek is bekapcsolódhatnak. A tésztaételekhez a tésztát magunk 

készítjük és szárítjuk. 

 Az ételek nagy részét kemencében, Józsa János erdélyi  mesternél készült és 

Mezei Ottó kárászi kerámikus által készített cserépedényekben vagy öntöttvas 

edényben, vastepsiben készítjük. Ha a konyhában főzünk Zepter edényt használunk. 

 Az ételek, italok készítéséhez fordított ozmózisos eljárással tisztított vizet 

használunk. Mivel ahogy tanultuk: a víz íztelen, színtelen, szagtalan folyadék!  

 A házakat kemencével fűtjük és kemencében sütünk, főzünk, mivel ez így a 

leggazdaságosabb, a legbarátságosabb és nekünk és a környezetünknek a legjobb. 

 Vendégek részére bemutatjuk a kenyértészta készítését, dagasztást, a kemence 

használatához szükséges eszközöket a kenyérlángos- és a kenyér sütését. Rétes 

sütéskor a vendégek bekapcsolódhatnak a rétes nyújtásába, töltésébe és ha kész 



 

  

annak kóstolásába is. Csipkeverés, tojásfestés, gyöngyhorgolás rejtelmeibe is 

betekintést lehet nyerni. 

 Saját készítésű szappant használunk mosáshoz és tisztálkodáshoz. 

 

Elérhetőségek: 

Kemencés Vendégházak 

7673 Kővágószőlős, Széchenyi u.2,4. 

Tel: +3630/470-33-60, +3672/374-612 

E-mail:  info@kemenceshazak.hu  

Web: http://www.kemenceshazak.hu 

 

 

Kikerics Erdei Iskola 

 

 

 

 

 

 

 

Hatalmas erdőség, gyönyörű festői táj övezi Erdészeti Erdei Iskolánkat, ahol 1906 

óta áll iskola. Az épületet Biedermann Rezső báró építtette a birtokán dolgozók 

gyermekei részére. Ma az iskola a Mecsekerdő Zrt. Szigetvári Erdészetének 

kezelésében van, és 1996 áprilisában, mint Kikerics Erdészeti Erdei Iskola került 

átadásra. 

A gyönyörű környezet az iskola zártságából való kiszabadulást, felüdülést tudja 

nyújtani a gyerekeknek. Kalandozást a természetben, eddig nem látott vagy látott, de 

fel nem ismert dolgok felfedezését, játékot a szabad levegőn. Még a felnőtt ember is 

megilletődik, amikor az itt található matuzsálemi korú fák között sétál. Ez mind-mind 

felejthetetlen élmény és teljes kikapcsolódás, az itt megszerzett ismeretek mellett. 

 

mailto:info@kemenceshazak.hu
http://www.kemenceshazak.hu/


 

  

Rendelkezésre álló infrastruktúra 

 Főépület: 1996 tavaszán került átadásra jelenlegi formájában a főépület. 

  

Tanterem: 36 fő befogadására képes, jól felszerelt. Berendezése mobilan variálható, 

csoportmunka, és előadásnak megfelelően. 

  

Kiállító terem étkezővel: 42 fő befogadására alkalmas. A falon körbe zsákanyagon 

elhelyezett különböző gyűjtemények láthatók (rügy, ágörv, tüske, tövis, stb.) Jelenleg 

még egy erdészkolléga természetfotóiból látható itt kiállítás. 

  

Melegítő konyha: 50 főre elegendő étkészlettel, és alapvető konyhai cikkek 

felszereltségével rendelkezik. 

  

Ifjúsági szálláshely 

  

2001-ben és 2006-ban készültek el a szálláshelyeket biztosító faházak. 

A 4 db faház félkörívben öleli a főépületet. 

A férőhelyek eloszlása: 3x12 fő, + 1x6 fő, faházanként 2 szobával, 2 vizesblokkal. 

Az ágyak felszereltsége: 2 db pléd, és 1 db kispárna. 

Ágyruhát, vagy hálózsákot szíveskedjenek magukkal hozni, vagy 500 Ft ellenében 

tudunk ágyruhát (2 lepedő, 1 párnahuzat) biztosítani. 

Nyitva tartás: egész évben. (Központi fűtés van.) 

  

Egyéb (100 m-en belül található létesítmények) 

 Fedett fapavilon, kültéri étkezésre, foglalkozások tartására 

 Felszerelt kemence bográccsal, grillsütovel 

 Játszótér 

 Kiépített tanösvény 

 Horgásztó szigettel, foglalkoztatóval 

 Almás-patak forrása fapavilonnal, szalonnasütővel



 

  

 

Elérhetőségek 

Kikerics Erdei Iskola 

Információ, rendelésfelvétel: 

Mecsekerdő Zrt. Szigetvári Erdészete  

Szigetvár, Istvánffy u. 10.  

Tel: 73/ 514-102 

Web: http://www.mecsekerdo.hu/kikerics-erdeszeti-erdei-iskola  

 

Mókus Suli Erdészeti Erdei Iskola és Erdő Háza 

 

 

 

 

A Mecsekerdő Zrt. Mókus Suli Erdészeti Erdei Iskola és Erdő Háza 1996. március 

13-án nyitotta meg kapuit Pécstől 2 km-re, Árpádtetőn, illetve szálláshelyét 2010. 

május 14-én Bakonya-Sás-völgyben. 

Programjainkat - mely az általános iskolai tantervre épül - többéves gyakorlati 

tapasztalataink, hazai és külföldi tanulmányutak alapján dolgoztuk ki. 

Terepi foglalkozásainkon a diákok megismerik az erdészek munkáját és a 

természetben tanulnak a természetről. 

Az általunk alkalmazott erdő- és élménypedagógiai módszerek lehetőséget nyújtanak 

a gyerekeknek, hogy a természetet apránként megtapasztalva maguk fedezzék fel 

annak belső összefüggéseit, és alakítsanak ki egy új természetszemléletet, újfajta 

hozzáállást, melynek elemei a megértés, a szeretet és a felelősségérzet. 

1996 óta folyamatosan, évente több ezer gyerek vesz részt természetismereti 

programjainkon. 

 

http://www.mecsekerdo.hu/kikerics-erdeszeti-erdei-iskola


 

  

Elérhetőségek: 

Mókus Suli Erdészeti Iskola és Erdő Háza  

Mecsekerdő Zrt. 

Pécs, Árpádtető 

Tel: 0630/6630-940 

Web: www.mecsekerdo.hu  

  

 

 

Tekeresi Lovaspanzió  

 

 

 

 

 

 

 

Tavasszal is várja szeretettel vendégeit a Tekeresi Lovaspanzió! 

Erdőkkel, dombokkal körülölelt tavak, a közelben egy nagy múlttal rendelkező város, 

gyermekbarát parasztporta és saját lovarda várja a látogatókat.  

Orfűi panziónk családias hangulatú, ideális állatbarát kisgyermekes családok és 

kisiskolások számára. Vendégeink nyuszikkal, kutyákkal, kecskékkel, juhokkal és 

lovakkal ismerkedhetnek, de a házi kedvencét sem kell otthon hagynia!  Legyen a 

vendégünk!  

 

 

Elérhetőségek:  

Cím: Tekeresi Lovaspanzió, 7677 Orfű, Petőfi S. u.3. 

Tel./fax: (+36) 72/498-032, (+36) 30/349-6079, (+36) 30/227-1401 

E-mail: info@tekeresilovaspanzio.hu 

Honlap: www.tekeresilovaspanzio.hu  

 

http://www.mecsekerdo.hu/
mailto:info@tekeresilovaspanzio.hu
http://www.tekeresilovaspanzio.hu/


 

  

Tolna megye 
 
 

Galagonya tábor 
 
 

 

 

 

Sárköz szélén a Duna-Dráva Nemzeti Park és a 60 hektáros szálakai tó között 

működik az alsónánai kézműves tábor. A gyönyörű környezet és a falusi táj egyaránt 

inspirálnak a kézműves hagyományok felelevenítésére, a kirándulásra, és a közös 

szórakozásra. A tábor létesítményei egy erdővel szegélyezett völgy közepén 

található. Itt alakítottuk ki a szálláshelyeket, az ebédlőt, és a foglalkozásoknak 

megfelelő helyiségeket. A tábor 40 fő befogadására alkalmas. Saját üzemeltetésű 

konyha révén lehetőség nyílik az egyéni igény szerinti étlap összeállítására is. 

A  kézműves foglalkozások keretében mód nyílik megismerkedni a fazekas, a 

bőrműves, a gyöngyfűző, a mézeskalácsos kismesterségekkel, és megtanulhatók a 

gyékény-, csuhéj-, szalma-fonás alapjai is és mód nyílik a batikolásra, 

gyertyamártásra. Az esti közös programokban a táncház, a népdaléneklés, és a 

pécsi nemzeti színház gyermekműsora is szerepel. Ha az időjárás engedi a szálkai 

tó tiszta vizében is megfürödhetnek a táborlakók. 

A tábort azért hoztuk létre, hogy a gyerekek belekóstolhassanak a népi 

kismesterségekbe, megismerhessék őseik életét, szokásait tárgyművészetét és ez 

mellett rengeteg szórakoztató programba vegyenek részt. Bár ez csak egy hétre 

lehetséges, rengetek örömet és élményt jelent mindenkinek. 

 

Turnusaink május elején indulnak és szeptember végéig tartanak. Hétfőtől szombatig 

egy hetes váltásban fogadjuk az érdeklődőket. 

 



 

  

Lehetőség van ön álló tábori programok megvalósítására iskolai közösségi 

jelentkezésre. Vállaljuk minden olyan rendezvény lebonyolítását mely a pihenést 

kikapcsolódást szolgálja: 

 Osztálykirándulás 

 Családi üdülés 

 Cégek hétvégi összejövetele 

 Továbbképzés, értekezlet 

Ha Önnek felkeltette érdeklődését ajánlatunk, kérjük keressen bennünket a 

Galagonya Táborban! 

 

Elérhetőségek: 

Galagonya Egyesület 

7147 Alsónána, Rákóczi u. 19. 

Tel: 74/430-118 

E-mail: galagonyatabor@freemail.hu 

Web:   www.galagonyatabor.mlap.hu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:galagonyatabor@freemail.hu
http://www.galagonyatabor.mlap.hu/


 

  

Somogy megye 

Hotel Kardosfa 
 

 

 

 

 

 

A Zselic dombvidéki tája rendkívül változatos, az erdő egy összefüggő egységet 

alkotva szinte a rengeteg érzetét kelti. Ebben a különleges, varázslatos környezetben 

épült az egykori vadászház bővülésével az új Ökoturisztikai és Konferenciaközpont. 

A háromcsillagos hotelben kialakításra került 23 db szoba 48 férőhellyel, 

továbbképzések, konferenciák, állófogadások, szakmai, vállalati és családi 

rendezvények helyszínéül szolgáló max. 60 fős - modern technikával felszerelt - 

konferenciaterem, továbbá a szálloda része egy 56 fő befogadására alkalmas 

étterem is. 

A környéken vadászat, lovaglás, horgászat, golf, kerékpáros kirándulás, 

lovasfogatozás és a gyógyfürdők biztosítanak aktív pihenést vendégeink számára. A 

helyszín és a környék turisztikai vonzerői kiváló lehetőséget nyújtanak az üzleti és 

incentive turizmushoz. 

 

Elérhetőségek: 

Ökoturisztikai és Konferenciaközpont 

7477 Zselickisfalud – Kardosfa Pf.8. 

Tel: 82/712-378; 82/712-016  

Fax: 82/712-367 

Mobil: 30/204-7278  

E-mail: info@kardosfa.hu  vagy recepcio@kardosfa.hu  

Web: www.kardosfa.hu  www.hotelkardosfa.hu  

 

mailto:info@kardosfa.hu
mailto:%20recepcio@kardosfa.hu
http://www.kardosfa.hu/
http://www.hotelkardosfa.hu/


 

  

Katica Tanya 

 

 

 

 

 

 

A Katica Tanyát azért hoztuk létre, hogy Magyarország vezető élményközpontú, a 

természetközeli és a hagyományos életmódot felelevenítő, az aktív pihenést 

elősegítő szolgáltatója legyen, ahová a madár is pihenni jár! A Katica Tanya egy 10 

hektáros területen fekvő igazi élményparadicsom a kisgyermekes családok számára 

Somogy megyében a Zselic szívében. Télen és nyáron egyaránt remek szórakozási, 

tanulási, aktív pihenési lehetőséget nyújt 0-110 éves kor között a nálunk található 

félszáz játszóalkalmatosság. Nálunk egy helyen megvan az élmény mindhárom 

eleme: (1) változatos program, (2) több féle szálláshely és (3) a pénztárcához 

igazodó ellátás. 

Vendégeink akár többnapos programot is tervezhetnek az élményparkban, és annak 

környékén, a Zselicben. Szálláshelyeinken – Katica Turistaház és Kemping, Katica 

Porta, valamint 3 vendégház – több mint 140 fő pihenhet meg egyidejűleg. A 

rugalmas ellátást az éttermünk biztosítja. 

 

Szállás: 

 2 turistaházunkban 2-12 ágyas szobákban 120 főt tudunk elszállásolni, 

 kempingünkben 80 sátor és 10 lakókocsi fér el, 

 3 vendégházunkban összesen 20 fő pihenhet meg tavasztól őszig, 

 a közelben lévő szállásadó partnereinknél magasabb kategóriás szállások is 
elérhetőek. 

 

http://www.kalandpark.hu/terkep


 

  

Ellátás: 

 házias ételek az év 365 napján, akármikor, 

 menüs és „a la carte” étkezés, 

 rendezvények lebonyolítása (esküvők, szülinapi bulik)           

 

Elérhetőség:  

Katica Tanya - Aktív Pihenés központ 

7774 Patca, Faluvég 1. 

Tel: + 36 (30) 411 6002 

E-mail: info@katicatanya.hu  

Web: www.kalandpark.hu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

Sziágyi Erdei Iskola 

 

 

 

 

 

 

 

Az iskolát a Lábodi Vadászerdészet, a rinyabesenyői erdő mélyén, egy régi, 

elhagyott erdészházban működteti. A ház és környezete is jelentős átalakuláson, 

felújításon ment keresztül, mire mai formáját elérte. Három - egyenként tíz személyes 

- hálóhelyiség a gyerekeknek, két kisebb szoba a kísérők számára, valamint melegítő 

konyha, étkező helyiség, tanterem és szabadtéri fedett foglalkoztató áll a vendégek 

rendelkezésére. Az iskolához vezető négy és fél kilométeres egykori földút mára már 

szilárd burkolatot kapott, és az áramellátást korszerű hálózat biztosítja. 

A megye egyetlen erdészeti erdei iskolája, főként a tanulóifjúság természeti és 

környezeti nevelésének kedvelt színtere. Varázsát a játékra csábító tágas udvar, a 

mailto:info@katicatanya.hu
http://www.kalandpark.hu/


 

  

szabadtéri főző- és pihenőhely, és nem utolsó sorban az érintetlen természeti 

környezet adja.  

A csoportok igénye szerint - erdész szakember vezetésével - lehetőség van erdei 

barangolásra, a természet ezernyi csodájának megismerésére, a változatos 

növénytársulások, és a gazdag állatvilág megismerésére.  

Óvodás kortól a középiskolás korig fogadunk csoportokat. Egy tanösvényen mutatjuk 

be a somogyi homokvidék jellegzetes élővilágát, erdőállományait, vadleseket 

szervezünk, és a gyerekek képet kaphatnak az erdő és az erdész hétköznapjairól is.  

 

Elérhetőségek: 

Sziágyi Erdei Iskola 

Sziágypuszta 

Tel: +36-30/9018-620, +36-82/553-906 

E-mail: info@sziagyisuli.hu 

Web: http://www.sziagyisuli.hu/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dél-Dunántúli Ökoturisztikai Klaszter –  Gyeregyalog.hu Egyesület  

Székhely:  7477 Patca,  Fő u.  9.  |  Központi  iroda:  7625 Pécs,  Vince u.  9/2.   

E-mail :  info@gyeregyalog.hu  | Web: http://www.gyeregyalog.hu / 

Facebook:  https://www.facebook.com/ddokoklaszter  

 

mailto:info@sziagyisuli.hu
http://www.sziagyisuli.hu/
mailto:info@gyeregyalog.hu
http://www.gyeregyalog.hu/
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