
 

Osztálykirándulások – családi programok Orfűn  

(célcsoport: pécsi iskolák, családok) 

 

Orfű a Nyugat-Mecsek vonulatai által ölet, 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.  

 

Egy napos kirándulás Orfűn 

 

Ajánlott programok:  

1. 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. 

 

 

 

 



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. 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.  

 

Orfű megközelítése: Volán távolsági busszal Pécsről  

Javasolt indulási időpont Pécs, autóbusz állomásról: 7:30, vagy 9:30-kor 

Javasolt visszaindulás Orfűről: 17:25-kor, vagy 20:45-kor 
 

 



Két napos kirándulás Orfűn 

 

Ajánlott programok:  

Első nap 

1. Érkezés a Mecsek Házához 

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. Szalonnasütés a Mecsek Házánál 

 

Az 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!)  

 

 

 

 

 

 



6. 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. 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. Botanikai, kaland vagy természetismereti túra Orfű környékén.  

 

A település környékén lévő természeti látnivalók felkeresése, a Vízfő tanösvény bejárása, 

hangulatos erdei séták, (gombászás, medvehagyma szedés, geológiai túra). 

 

 Igény esetén szakképzett túravezetővel!  

 



4. 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. Megízlelhető a 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.   

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 vízi sport. 

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.  

 

Visszautazás Pécsre 


