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Megközelíthetőség: Bakonya-Sás-völgy a Mecsek hegység és a Zselic 

találkozásánál fekszik Pécstől 30 km-re, a Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet nyugati 

határzónájában, a Pécs – Abaliget – Bükkösd - Cserkút által határolt területen. Az 

Erdő Háza Hetvehely felől közelíthető meg köz- és vasúton egyaránt. A szálláshely a 

hetvehelyi vasútállomástól gyalogosan 1,8 km-re erdészeti műúton érhető el. 

GPS: 46° 07' 14,17"  18° 04' 11,62" 



 

  

  

Környék: Az erdőkkel körülvett helyszín és a 4 különböző hosszúságú felfestett 

turistaút kiváló lehetőséget nyújt a természet felfedezésére, megismerésére, 

izgalmas túrákra és kalandokra. A gazdag növény- és állatvilág sok meglepetést 

tartogat az idelátogatók számára. 

 

Infrastruktúra: Az Erdő Háza 2010-ben nyílt meg Sás-völgyben. A Mecsekerdő Zrt. 

2014. május 9-én avatta az ökoközponttá átalakított épületet, amelynek 

energiaellátását és szennyvízelvezetését környezetbarát módon biztosítják: 

napkollektoros és napelemes rendszer, gyökérzónás szennyvíztisztító illetve 

komposzt WC-k épültek, emellett központi fűtést építettek ki. Egy európai uniós 

pályázatnak (KEOP 3.3.0./09-11-2011-0003) köszönhetően bővítették és 

akadálymentesítették a meglévő épületet, így a szálláshely mozgáskorlátozott 

személyek fogadására is alkalmassá vált. Az erdei iskola oktatói - a telepített 

környezetbarát megoldásokkal - az alternatív energiaforrások használatát a 

gyakorlatban tudják megmutatni a célcsoportok számára. 

  

A szálláshely besorolása: nem kereskedelmi célú C típusú menedékház, 

kulcsosház 

  

A szállás férőhelyének száma: 33 fő, 3 db szoba - 2x15 ágyas, 1x3 ágyas 



 

  

Amennyiben a két szoba ágyszáma nem felel meg a nemek arányának, lehetőség 

van az emeleti szobánál az ágyakat paravánnal elválasztani. 

  

Az épületben: három vizesblokk, melegítő konyha, mosogató, étkező található. 

  

A szabadban: 40 férőhelyes szabadtéri foglalkoztató, kemence, szalonnasütő, 10 

négyzetméteres homokozó, füves focipálya, röplabdapálya, madármegfigyelő torony, 

erdei tornapálya található. 

  

Túrázáshoz 37 db kerékpár áll rendelkezésre, a ház környékén 4 db felfestett 

túraútvonal található. 

 

Elérhetőség: 

Mókus Suli Erdészeti Iskola és Erdő Háza 

Tel: 72 518-120, 30 6630-940 ; gondnok: 30 6630-936 

E-mail: mokussuli@mecsekerdo.hu, adorjan.rita@mecsekerdo.hu 

Web:http://www.mecsekerdo.hu/erdo-haza-2 

 

mailto:mokussuli@mecsekerdo.hu
mailto:adorjan.rita@mecsekerdo.hu
http://www.mecsekerdo.hu/erdo-haza-2


 

  

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. 

 

 

 

 

 



 

  

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, szalonnasütovel 

 

 

Elérhetőség 

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 

 

 

 

 

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


 

  

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 kapit. 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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lovastanya@t-online.hu
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Lengyel - Annafürdő 

 

 

 

 

 

 

 

Lengyel-Annafürdő a Tolnai-hegyhát déli részén, az egykori Apponyi grófok kedvelt 

üdülőhelyén, Lengyel község szélén helyezkedik el, csodás erdei környezetben. A 

közel 100 hektáros, természetszerű erdőgazdálkodási módszerrel kezelt parkerdő 

közepén, öreg bükkfák tövében ered az Annaforrás, mely a Kőris-völgyi patakot és 

azon keresztül az erdővel körülvett pihenőtó természetes vízellátását biztosítja. A 

forrás körüli régi épületek felújításával és a parkerdei közjóléti berendezések 

létrehozásával ökoturisztikai fejlesztések sora valósult meg a közelmúltban, így jött 

létre a  Turisztikai és Természetismereti Központ, mely hamar a turisták és a 

kiránduló csoportok kedvelt úti céljává vált. A parkerdőben horgászati és csónakázási 

lehetőség, bicikli kölcsönzés, vadaspark, tanösvények, szabadtéri kemence, grillező- 

és tűzrakóhely, kilátó, erdei pihenők, erdei büfé, interaktív játszva-oktató eszközök 

segítik a szabadidő hasznos eltöltését. Képzett túravezetőink természetismereti és 

kulturális túrákat, kézműves foglalkozásokat, lovas programokat, játékos 

vetélkedőket is tartanak turistacsoportok, gyerekes családok és egyéni látogatók 

számára egyaránt. Az akadálymentes épületek felújítása környezetbarát módon 

http://gyulajzrt.hu/sites/default/files/images/G%E1lL/Parkerd%F5_t%E9rk%E9p.jpg


 

  

történt, így a látogatók a napkollektorok, napelemek, szélerőgép, szürkevíz 

használatát is megismerhetik működésük közben. Legnépszerűbb program a közeli 

Szentkúti kunyhó-Ökoház megtekintése bicikli túra keretében, kemencés 

kenyérsütéssel egybekötve. Különböző igényeket is kielégítő szálláshelyek várják a 

kikapcsolódásra, vagy az aktív pihenésre vágyó turistákat. Mindkét épületben WL 

internet elérés biztosított. 

A részben vörösfenyő rönkökön álló 6 férőhelyes, magas színvonalú  vendégházat- 

3 db kétágyas, pótágyazható szobájával, apartman konyhájával, étkezőjével, 

akadálymentes fürdőszobáival-  családoknak, kisebb csoportoknak ajánljuk. 

Tetőterében interaktív természetismereti kiállítás is található. A falusi szálláshelyként 

működő vendégház helyi ételeket és italokat kínál.  

43 férőhelyes turista szállást biztosít a szomszédos erdei iskola-kulcsosház 

épülete, jól felszerelt konyhával, étkezővel, közös vizesblokkokkal, melyet nagyobb 

csoportoknak, több családos kirándulóknak, iskolai osztályoknak ajánlunk, 

rendezvények, találkozók és erdei iskolai programok megtartására is alkalmas 

kiszolgálással. 

Elérhetőség 

Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. 

7090 Tamási, Szabadság u. 27. (Tolna megye) 

Tel.: (0036) 74/573-940 

Fax: (0036) 74/473-985 

Web:http:/ /gyulajzrt .hu/annafurdo_vendeghaz  

http://gyulajzrt.hu/szentkuti_kunyho
http://gyulajzrt.hu/annafurdo_vendeghaz


 

  

 

Bükkösd 

Csomagajánlatok 

 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! 



 

  

 

 

Őszi csomagajánlatok 

 

Hubertusz Vendégház 

 

 

 

 

 

 

 

Szeretne természetes közegben, zavartalanul, friss levegőn feltöltődni, de nem 

szívesen adná fel a wellness szállodák által nyújtott luxust? Akkor az Ön számára a 

Hubertusz Vendégház a tökéletes választás, ahol minden igényt kielégítő, összesen 

24 fő befogadására alkalmas lakosztályok várják a vendégeket. 

A hat lakosztály mindegyike tágas lakótérrel, előtérrel, valamint  saját, különálló, 

fürdőszobával és WC-vel rendelkezik. Vadászvendégek számára fegyverszekrény is 



 

  

rendelkezésre áll. A vendégház területén korlátlan internet hozzáférés biztosított. Az 

épülethez saját parkoló tartozik. 

 

Október 22-26. 

5 nap/4 éj  

10 990 Ft/fő/éj 

 

Legyen részese egy hosszú hétvégés kikapcsolódásnak, pihenjen a vendégházak 

kényelmében és a Galagonya Éttermet se felejtse ki úti céljaiból! 

A csomagajánlat tartalma:  

 Félpanziós étkezés a Galagonya Étteremben bőséges reggelivel és 

helyi specialitásokból készült  vacsorával 

 Magyarhertelendi termálfürdő meglátogatása 

 Egész napos kikapcsolódás Pécsett: Zsolnay Mauzóleum 

megtekintése, jó idő esetén belvárosi körút a városnéző kisvonattal 

(rossz idő esetén egy óra sportolási lehetőség a Szentlőrinci Malom 

Fitnessben) 

 Látványetetés 

 Vezetett kastélylátogatás Bükkösdön, ahol a barokk kor megelevenedik 

 Lovaskocsizás, lovaglás 

 Ingyenes parkvezetés 



 

  

 Ingyenes WIFI használat 

 Ingyenes parkolás 

 Ingyenes szauna és jacuzzi használa 

 

SZÉP Kártya elfogadó hely. 

30% foglalási előleg szükséges! 

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

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

 

Diána Vendégház 

 

 

 

 

 

 

 

Hamisítatlan természetközeli pihenésre, vakációra vágyik családjával, barátaival? A 

Diána Vendégház tökéletes lehet az Önök számára! A kétszintes épület földszintjén 

konyha, étkező, és kiszolgálóhelyiségek biztosítják a harmonikus, közös étkezések 

lehetőségét, míg az emeleten 3 db háromágyas fürdőszobával rendelkező szoba 

biztosítja vendégeink feltöltődését. 

mailto:foglalas@okobukkosd.hu


 

  

Október 22-26. 

5 nap/4 éj 

6 990 Ft/fő/éj (4 éj/5 nap esetén)    

      

Legyen részese egy hosszú hétvégés kikapcsolódásnak, pihenjen a vendégházak 

kényelmében és a Galagonya Éttermet se felejtse ki úti céljaiból!  

 

A csomagajánlat tartalma: 

 Félpanziós étkezés a Galagonya Étteremben bőséges reggelivel és helyi 

specialitásokból készült  vacsorával 

 Magyarhertelendi termálfürdő meglátogatása 

 Egész napos kikapcsolódás Pécsett: Zsolnay Mauzóleum megtekintése, jó idő 

esetén belvárosi körút a városnéző kisvonattal (rossz idő esetén egy óra 

sportolási lehetőség a Szentlőrinci Malom Fitnessben) 

 Látványetetés 

 Vezetett kastélylátogatás Bükkösdön, ahol a barokk kor megelevenedik 

 Lovaskocsizás, lovaglás 

 Ingyenes parkvezetés 

 Ingyenes WIFI használat 

 Ingyenes parkolás 

 Ingyenes szauna és jacuzzi használat 



 

  

  

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! 

 

Szilvánusz Vendégház 

 

 

 

 

 

 

A vendégház egy teljesen különálló kisház, mely 4 fő elhelyezésére alkalmas.  Ideális 

fiatal pároknak, családoknak, akik szeretnének rövidebb-hosszabb időre elvonulni a 

város zajától, hogy zavartalan és természetközeli kikapcsolódásban legyen részük. 

Vendégeink számára 2 db 2 ágyas szoba, fürdőszoba és konyha biztosítja a 

kényelmet. 
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Október 22-26. 

5 nap/4 éj 

6 990 Ft/fő/éj (4 éj/5 nap esetén)        

 

Legyen részese egy hosszú hétvégés kikapcsolódásnak, pihenjen vendégházaink 

kényelmében és a Galagonya Éttermet se felejtse ki úti céljaiból!  

  

A csomagajánlat tartalma: 

 Félpanziós étkezés a Galagonya Étteremben bőséges reggelivel és helyi 

specialitásokból készült  vacsorával 

 Magyarhertelendi termálfürdő meglátogatása 

 Egész napos kikapcsolódás Pécsett: Zsolnay Mauzóleum megtekintése, jó idő 

esetén belvárosi körút a városnéző kisvonattal (rossz idő esetén egy óra 

sportolási lehetőség a Szentlőrinci Malom Fitnessben) 

 Látványetetés 

 Vezetett kastélylátogatás Bükkösdön, ahol a barokk kor megelevenedik 

 Lovaskocsizás, lovaglás 

 Ingyenes parkvezetés 

 Ingyenes WIFI használat 

 Ingyenes parkolás 

 Ingyenes szauna és jacuzzi használat 



 

  

  

 

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 

Bükkösd, Külterület 066/2. (a Hársfa utca végén található) 

Tel:(+36) 73 578-501  (+36) 73 578-501; Ábrahám Dorina: (+36) 30 788-5982; 

Kauffmann Adrienn: (+36) 30 335-1608  

E-mail: info@okobukkosd.hu  

Web:http:/ /www.okobukkosd.hu  
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Tekeresi Lovaspanzió  

 

 

 

 

 

 

 

Ősszel is várja szeretettel vendégeit aTekeresi 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!  

 

Elérhetőség:  

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 

Web: www.tekeresilovaspanzio.hu  
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Vackor Vendégházak 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapcsolódjon ki Pécs közelében, élvezze a falusi nyugalmat, a csendet és 

vendégházaink teljes kényelmét Cserkúton! Nálunk ősszel is pihenhet, ugyanakkor 

felfedezheti a környék gyönyörű kincseit: Orfűt, Abaligetet, Siklóst, Villányt. A 

Múzeumok Őszi Fesztiválja alkalmából részt vehet a pécsi programokon: utazó 

múzeum, „pincétől a padlásig”, „sétálj, gyalogolj, bringázz”, „tárgydoktor 

rendel”. 

 

Üdüljön nálunk 2014. szeptember 29. és november 04. között párjával, 

családjával, barátaival 10%-os kedvezménnyel! Az összkomfortos Vackor 

Vendégházunkban 2-20 főig tud szállást foglalni. 

 

Szolgáltatások: SZÉP Kártya elfogadás, család és bababarát szállás, 

nagy parkosított kert, gyermekjátszótér, minősített Ökoporta, állat- 



 

  

és kutyabarát szállás, parkoló, transzfer, étkezési lehetőség, házi finomságok 

vásárolhatók. Egyedi kínálat: mezítlábas ösvény és település felfedező túra. 

 

Ne vacakoljon, vackolja be magát a Vackorházakba! 

 

Elérhetőség 

7673 Cserkút, Petőfi S. u. 18. 

Tel: +3672/564-138, +3630/9861-078 (Somogyváriné Koncz Margit) 

Web: www.vackorhazak.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 

tel:%2B3672%2F564-138
tel:%2B3630%2F9861-078
http://www.vackorhazak.hu/


 

  

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. 

 

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Dél-Dunántúli Ökoturisztikai Klaszter –  Gyeregyalog.hu Egyesület  

Székhely :  7477 Patca,  Fő u.  9 .  |  Központ i  i roda:  7625 Pécs,  V ince u.  9/2.  

E-mai l :  info@gyeregyalog.hu  |  Web:  ht tp: / /www.gyeregyalog.hu/  

Facebook:  h t tps:/ /www.facebook.com/ddokoklaszter  
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