
Osztálykirándulások – családi programok Pécsen és Orfűn  

(célcsoport: az országos: iskolák, családok) 

 

Pécs, a mediterrán hangulatú város nevezetességei a Világörökség részeként nyilván tartott 

ókeresztény sírkamrák, a neoromán építészeti stílusú dóm, valamint csaknem kéttucat 

különleges múzeum, valamint a Zsolnai Negyed.   

Pécsett szinte bárhol leásnak a régészek, a régmúlt korok különleges emlékeire lelnek. Talán 

éppen ezért innen indult a hazai műemlékvédelem. Az első napjaikra is fennmaradt 

ókeresztény síremléket 1782-ben lelték, amikor a plébánia épületének alapjait ásták ki. Ám a 

püspökség rögtön felismerte a lelet jelentőségét, így a plébánia épületét néhány méterrel 

arrébb tervezték és gondoskodtak a freskós sírkamra konzerválásáról is.  Azóta számos 

sírkamrát és sírépítményt tártak fel, melyek a 2. század elején alapított Sopiane római város 

világhírű emlékei. A temetkezési helyül szolgáló sírkamrák többnyire a 4. századból 

származnak. Hajdan csak részben voltak a föld alatt: a sírkamrák fölötti temető kápolnák 

álltak, melyeket szertartásokra használták. A temetőegyüttes 2000 óta szerepel a 

Világörökségi listán.  

 

Orfű a Nyugat-Mecsek vonulatai által ölelt, festői szépségű község. Hírnevét a hatvanas 

években felduzzasztott tavainak, természeti adottságainak köszönheti.  

Orfű különleges látnivalói: a Mecsek Háza kiállítás, a Malommúzeum, a Tájház, Kemencés 

Udvar, madárijesztő kiállítás.  A tavak fürdőzési lehetőséget, míg az  Aquapark  vizes élményt 

kínál. Az aktív turizmust kedvelők kalandos barlangtúrára indulhatnak, az erdőn keresztül 

Pécsig vezető kerékpárúton kerekezhetnek, kenuzhatnak, kajakozhatnak, sárkányhajózhatnak 

a Pécsi tavon.    Orfűn és környékén lovagolhatnak, meseszép tájon völgyekben, hegytetőkön 

erdőben túrázhatnak, valamint megismerkedhetnek a Nordic  walking világával is.  

Ínyenckedésre is mód nyílik: a Malommúzeumban kenyérsütési bemutatóval és kóstolóval 

(hagyományos kovászos kenyértől, a kolbásszal, vagy olivabogyós sajttal bélelt kenyérig), a 

Kemencés Udvarban a hazai régi hagyományos kemencetípusokban sült ételekkel várják a 

vendégeket.  

 



Két napos kirándulás Pécs – Orfűn 

 

Ajánlott programok:  

1. Érkezés Pécsre 

2. Ókeresztény Sírkamrák megtekintése – Cella Septichora Látogatóközpont 

Időtartam: 1-2 óra 

Élmény: A Világörökség részévé nyilvánított pécsi ókeresztény sírépítmények  bemutatóhelye 

különleges látványt kínál. A 4. századi temető sírépítményeit, a festett sírkamrákat, és 

kápolnákat a  XVIII. századtól kezdték feltárni a régészek. Napjaikra hatalmas földalatti 

folyosókon barangolhatók be a feltárt és restaurált sírépítmények. A néhány éve teljesen 

felújított és kibővített múzeum kuriózuma a gigantikus hétkaréjos temető kápolna 

maradványa.  A múzeumlátogatást élményszerűvé teszik a háromdimenziós rekonstrukciós 

animációk, amelyek számos teremben monitorokon nézhetők meg ismertetőszöveg 

kíséretében.  

3. Dómmúzeum –Pécs 

 

Idő: 45 perc-1 óra. 

 

Élmény: A pécsi dóm szomszédságában felépített kőtárban a középkori székesegyház hajdani 

köveit nem a megszokott, unalmas módon mutatják be. A mívesen faragott, 11-12. századi 

köveket számos helyen egymáshoz illesztették, így láthatjuk, hogy milyen volt az altemplom 

csodaszép lejárata, vagy éppen egy-egy gazdagon festett része a középkori épületnek. Már 

csak azért is érdemes ide látogatni, mert sokan azt feltételezik, hogy a ma látható 

székesegyház régmúlt időkben épült. Ám ez tévedés, hiszen alig több mint száz éves ez a 

neoromán építmény.   

4. Érkezés Orfűre 

5 Séta a faluban, szalonnasütés a Mecsek Háznál 

A tájból kiemelkedő, abba mégis harmonikusan belesimuló alpesi jellegű épületben a hazai 

barlangokat bemutató kiállítás, míg a ház előtt bográcsozó és szalonnasütő várja a 

vendégeket.  Kiváló helyszín iskolai csoportoknak közösségi programokra. (igény esetén az 

alapanyagokat beszerezzük!)  

 

Szállás: 

 

- Igényes turistaszállás:  

gyerekek számára 3 db. 4-13 férőhelyes nagylégterű, hangulatos (nem emeletes 

ágyas!) szálláshely 

pedagógusoknak/ kísérőknek 3 férőhelyes fürdőszobás, konyhás apartman 

 

2-3 fő pedagógusnak/kísérőnek a szállás díjtalan.  



Második nap:  

 

1. Reggeli:  
- Önellátás a Mecsek Házban (a közeli kisboltban, péksütemény, tej, felvágott 

beszerezhető)  

 

   

2. Barlangi kalandtúra a kiépítetlen Trió barlangban. 

Időtartam: 3-4 óra 

Élmény: Csodákkal teli földalatti világba invitáljuk az iskolás csoportokat! A kiépítetlen Trió-

barlangban csillogó cseppkövek között haladva, lelket és testet próbáló élmény során 

fedezhetők fel a barlangok titkai.  A túrán 10 év felettiek és legalább átlagos fizikai 

kondícióval rendelkezők vehetnek részt. A túrákat barlangkutatók vezetik és teszik 

biztonságossá!  A kalandtúrán részt vevőknek overállt, barlangász sisakot, fejlámpát, 

gumicsizmát biztosítunk! A program része a Mecsek Háza interaktív kiállításának 

megtekintése is.  

3. Ebéd 

4.  Kenuzás, sárkányhajózás a Pécsi tavon 

Időtartam: 1 óra  

Élmény: a csoportoknak leginkább a sárkányhajókkal való evezés nyújt felejthetetlen élményt. 

Ez egy olyan speciális, hagyományos terv alapján megépített 12,5 m hosszú hajó, melyet elöl 

sárkányfej, hátul pedig sárkányfarok díszít. A Sárkányhajó sportág Dél-Kínából származik, 

több mint 2000 éves története van.. A sárkányhajózás remekül alkalmas csapatépítő és kiváló 

hangulatteremtő, és nagy előnye, hogy biztonságosabb és gyorsan elsajátítható vízisport. Akár 

20 ember is evezhet egy hajóban, ahol a dobos diktálja az evezés ütemét.  

A családoknak, vagy a vízi sportokban tapasztaltabbaknak a kajakozás, vagy kenuzás is 

kiváló szabadidős tevékenység. Iskolás csoportoknak akár házi versenyt is rendeznek.  

5. Fürdőzés a Pécsi-tóban vagy az orfűi aquaparkban:  

 

Időtartam: 2-3 óra 

 

Kis-tó 

 

A Mecsek ölelte, festői környezetben lévő orfűi Kis-tó strandján lassan mélyülő, nyári 

időszakban gyorsan felmelegedő, természetes vízben fürdőzhetnek a vendégek.  

 

Aquapark 

A 2010 nyarán nyílt aquaparkban élményelemekkel tűzdelt feszített víztükrű medence, csúszdák, 

úszómedence, gyermekjátszótér kínál kikapcsolódást.   

Visszautazás 



Három napos kirándulás Pécs – Orfűn 

Ajánlott programok:  

1. Érkezés Pécsre 

2. Ókeresztény Sírkamrák megtekintése – Cella Septichora Látogatóközpont 

Időtartam: 1-2 óra 

Élmény: A Világörökség részévé nyilvánított pécsi ókeresztény sírépítmények bemutatóhelye 

különleges látványt kínál. A 4. századi temető sírépítményeit, a festett sírkamrákat, és 

kápolnákat a  XVIII. századtól kezdték feltárni a régészek. Napjaikra hatalmas földalatti 

folyosókon barangolhatók be a feltárt és restaurált sírépítmények. A néhány éve teljesen 

felújított és kibővített múzeum kuriózuma a gigantikus hétkaréjos temető kápolna 

maradványa.  A múzeumlátogatást élményszerűvé teszik a háromdimenziós rekonstrukciós 

animációk, amelyek számos teremben monitorokon nézhetők meg ismertetőszöveg 

kíséretében.  

 

3. Dómmúzeum –Pécs 

 

Idő: 45 perc-1 óra. 

Élmény: A pécsi dóm szomszédságában felépített kőtárban a középkori székesegyház hajdani 

köveit nem a megszokott, unalmas módon mutatják be. A mívesen faragott, 11-12. századi 

köveket számos helyen egymáshoz illesztették, így láthatjuk, hogy milyen volt az altemplom 

csodaszép lejárata, vagy éppen egy-egy gazdagon festett része a középkori épületnek. Már 

csak azért is érdemes ide látogatni, mert sokan azt feltételezik, hogy a ma látható 

székesegyház régmúlt időkben épült. Ám ez tévedés, hiszen alig több mint száz éves ez a 

neoromán építmény.   

Érkezés Orfűre 

5. Séta a faluban, szalonnasütés a Mecsek Háznál 

 

Kellemes sétára indulhatunk Orfűn, ahol 4 tó, természeti környezet, a Balázs-hegyi kilátó, a 

Vízfőforrás, valamint a régi népi építészet remekeit megőrző Teketesi falurész tekinthető meg 

kellemes séta keretében.  

Az tájból kiemelkedő, abba mégis harmonikusan belesimuló alpesi jellegű Mecsek Házban a 

hazai barlangokat bemutató kiállítás, míg a ház előtt bográcsozó és szalonnasütő várja a 

vendégeket.  Kiváló helyszín iskolai csoportoknak közösségi programokra. (igény esetén az 

alapanyagokat beszerezzük!)  

 

Szállás: 

 

- Igényes turistaszállás:  

gyerekek számára 3 db. 4-13 férőhelyes nagylégterű, hangulatos (nem emeletes 

ágyas!) szálláshely 

pedagógusoknak/ kísérőknek 3 férőhelyes fürdőszobás, konyhás apartman 
 



Második nap:  

 

1. Reggeli:  
- Önellátás a Mecsek Házban (a közeli kisboltban, péksütemény, tej, felvágott 

beszerezhető)  

 

2. Barlangi kalandtúra a kiépítetlen Trió barlangban. 

Időtartam: 3-4 óra 

Élmény: Csodákkal teli földalatti világba invitáljuk az iskolás csoportokat! A kiépítetlen Trió-

barlangban csillogó cseppkövek között haladva, lelket és testet próbáló élmény során 

fedezhetők fel a barlangok titkai.  A túrán 10 év felettiek és legalább átlagos fizikai 

kondícióval rendelkezők vehetnek részt. A túrákat barlangkutatók vezetik és teszik 

biztonságossá!  A kalandtúrán részt vevőknek overállt, barlangász sisakot, fejlámpát, 

gumicsizmát biztosítunk! A program része a Mecsek Háza interaktív kiállításának 

megtekintése is.  

3. Ebéd 

4. Fürdőzés a Pécsi-tóban vagy az orfűi aquaparkban:  

 

Időtartam: 2-3 óra 

 

Kis-tó 

 

A Mecsek ölelte, festői környezetben lévő orfűi Kis-tó standján lassan mélyülő nyári 

időszakban gyorsan felmelegedő természetes vízben fürdőzhetnek a vendégek.  

 

 

Aquapark 

A 2010 nyarán nyílt aquaparkban élményelemekkel tűzdelt feszített víztükrű medence, csúszdák, 

úszómedence, gyermekjátszótér kínál kikapcsolódást. 

 

5. Bográcsozás a Mecsek Házánál – vagy vacsora a Well Panzióban 

 

A bográcsozáshoz igény esetén beszerezzük az alapanyagot! 

Well Panzió meleg vacsora. 

6.  Esti program:  

Tánc, vetélkedő, beszélgetés a tábortűznél 

Kalandos éjszakai túra (Tájékozódás az erdőben, játékos feladatok a turistaúton éjszaka. 

Maradandó élmény a gyerekeknek! Igény esetén a programot animátor vezeti!)



Szállás: 

 Igényes turistaszállás:  

gyerekek számára 3 db. 4-13 férőhelyes nagylégterű, hangulatos (nem emeletes 

ágyas!) szálláshely 

pedagógusoknak/ kísérőknek 3 férőhelyes fürdőszobás, konyhás apartman 

 

Harmadik nap:  

 

1. Reggeli:  
- Önellátás a Mecsek Házban (a közeli kisboltban, péksütemény, tej, felvágott 

beszerezhető)  

 

2. Malommúzeum megtekintése:  

Időtartam: 25-35 perc  

Élmény: A Vízfő-forrás patakjára XIX. században települt, ma is működő vízimalomban és a 

mellette felépített, Mekényesről áttelepített, szárazmalomban az őrlés történetével lehet 

megismerkedni. Iskolás csoportoknak lehetőségük van, hogy kvíz formájában adják vissza a 

malomban látottakat és hallottakat.  

3. Ebéd - Ínyenckedés a Kemencés Udvarban - Tájház látogatás 

Időtartam: 1-3 óra. 

Élmény: Nyolc működő kemencében hétvégeken illetve csoportoknak előzetes megrendelésre, 

a vendég előtt sütnek-főznek hagyományos népi étkeket. Megízlelhetőa kenyérlángos, 

gyümölcsös lepény, medvehagymás csiga, és számos húsos étel is. Míg a sütés -főzés tart a 

vendégek megnézhetik a Kemence és a Madárijesztő kiállítást, a Parasztudvart 

kisállatokkal, valamint az egykori paplakban berendezett Tájházat. Az Orfűi Tájházban 

a Mecsek- Hegyhát tájegység népi lakókörnyezetével, használati tárgyaival, történelmével 

ismerkedhetnek meg a látogatók. A kiállítás megtekintését élményszerűvé teszik a viseletbe 

öltöztetett életnagyságú bábuk. A kiállítóhelyen a Baranya Megyei Néprajzi Múzeum 

kiállítási anyaga látható.   

4. Kenuzás, sárkányhajózás a Pécsi tavon 

Időtartam: 1 óra  

Élmény: a csoportoknak leginkább a sárkányhajókkal való evezés nyújt felejthetetlen élményt. Ez egy 

olyan speciális, hagyományos terv alapján megépített 12,5 m hosszú hajó, melyet elöl sárkányfej, 

hátul pedig sárkányfarok díszít. A Sárkányhajó sportág Dél-Kínából származik, több mint 2000 éves 

története van. A sárkányhajózás remekül alkalmas csapatépítő és kiváló hangulatteremtő, és nagy 

előnye, hogy biztonságosabb és gyorsan elsajátítható vízisport. Akár 20 ember is evezhet egy hajóban 

ahol a dobos diktálja az evezés ütemét.  

Visszautazás 

 


