
 

 

Program és árajánlat 

Osztálykirándulásra 

 

Az Ökoparkban egy vagy több napos kirándulásra is nyílik lehetőség! 

 

Lássuk először egy napos ajánlatainkat  

Érkezés 

Amennyiben vonattal érkezne a csapat Bükkösdre, lehetőséget biztosítunk, hogy lovas 

kocsival utazzatok be a parkba, így nem kell annyit sétálnotok! 

Persze személyautóval, busszal vagy gyalogosan is megközelíthető a park! 

A programok: 

Több féle programlehetőséget is kínálunk csoportjainknak, melyekből tetszés szerint 

választhattok és variálhatjátok egyiket a másikkal. 

Melyek ezek? 

Túra  

Ha már itt vagytok, érdemes kihasználni azt a lehetőséget, hogy megismerkedjetek hazánk 

őshonos állataival, vadászható vadfajokkal, szárnyasokkal. 

Hogy ne csak nézelődjetek, kérjetek a túravezetést ehhez a kiránduláshoz. Ez pedig a Völgy 

sétán és a Panoráma sétaút egy részén vezet végig. 

Ezt követően, amennyiben jól megfigyeltetek mindent és figyeltetek a túravezető szavaira, 

próbáljátok ki a Kincskeresés című játékot, melyet kisiskolás kortól ajánlunk. 

Mit ajánlunk még? 



 

 

 Lovaglást, amit minden gyerek szeret! 

 Kézműveskedést, mert érdekes és izgalmas ajándékok készülhetnek! 

 Sorversenyt, mert sokkal jobb, mint a suliban! 

 Csapatépítő játékot, mert együtt szórakozni a legjobb! 

 Túrát hosszabb távon az Erdőjárók útján 

 

Óvodás csoportoknak is színes programmal készültünk: 

 Parklátogatás gyerekszemmel  

 Kézműveskedés egyszerűen 

 Sorverseny könnyen és ügyesen 

 Kisállat kalandok (rókavadászat, memória játék, kirakó, stb.) a játékos 

tanulásért 

 Sárkányeregetés a régi játékokért 

 Pónilovaglás az élményért 

 Lovaskocsizás az állomástól vagy a park területén 

 

Amennyiben szeretnétek megkóstolni a vidék legjobb ételeit, a Galagonya Étterem 

menüajánlatai közül tudtok választani, amik természetesen a gyerkőcök ízlésének 

megfelelően készültek!  

 

Több napos kirándulás esetén kiegészülhet a program: 

Például éjszakai túrával, vadlessel, vízi-dili csatával, tábortűzzel, szalonna és virslisütéssel, 

viaszfestéssel, a falusi élet megismerésével vagy közös sütéssel, főzéssel, de akár környékbeli 

kirándulásokkal is színesíthetitek a napokat! 

 



 

 

 

Mennyibe kerül a kirándulás egy napra? Lássuk csak: 

Általános (1 napos) belépőjegy díjak: 

Felnőtt: 800 Ft/fő 

Diák (diákigazolvánnyal rendelkezők részére): 500 Ft/fő 

Nyugdíjas: 500 Ft/fő 

Csoportos (10 fő felett): 400 Ft/fő 

2 fő kísérő pedagógus ingyenesen látogathatja a parkot 

3 éves korig ingyenes 

 

Mennyibe kerülne, ha több napra jönnétek a parkba? 

Szállás jurtákban 

Felnőtt (13 éves kortó)l: 

- 1 200 Ft/fő/éj ágynemű nélkül 

- 2 500 Ft/fő/éj ágyneművel 

Gyermek: 

- 4 éves korig ingyenes 

- 4 - 12 éves korig: 800 Ft/fő/éj ágynemű nélkül 

- 4 - 12 éves korig: 2 000 Ft/fő/éj ágyneművel 

 

És a programokért mennyit kell fizetni? 

Parklátogatás vezetéssel: 2000 Ft 



 

 

Lovas kocsizás: 6000-12.000 Ft (a csoport létszámától függően) 

Kincskeresés: 400 Ft/fő 

Kézműveskedés: 600-1200 Ft/fő 

Lovaglás: 2800 Ft/óra/csoport 

Csapatépítő tréning: 800 Ft/fő 

Sorverseny: 300 Ft/fő 

Túra az erdőjárók útján: 500 Ft/fő 

Sárkányeregetés: 350 Ft/fő 

Kisállat kalandok: ingyenes 

 

Kérjetek árajánlatot a pontos kalkulációrét ás árakért! 

Szeretettel várunk! 
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