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Dél-Dunántúl

Gyerekbarát Dél-Dunántúl
Uuunatkozooom! Mit csinááljaaak??? – na, ez az, ami biztosan nem hangzik
el annak a gyereknek a szájából, akivel szülei Dél-Dunántúlra utaznak.
Egy közös hétvégi kirándulásra, a családi nyaralásra, vagy valamelyik nyári
táborba.
Hancúrpajta és rönkvár Patcán, középkori történelmi élménypark Bikalon,
nyomkereső tábor a Gemenci erdőben, hőspróbák a várakban, jurtában
alvás és íjászat Gyűrűfűn, betyár élet a kaposvári lovardában, extrém túra
az orfűi barlangokban, vidrapark Petesmalom tórendszerénél, simogatható
szarvasok - Iciri és Piciri - Bőszénfán, Dani, a pöttyös póni Mecseknádasdon,
az erdei iskolák megannyi programja, az erdei kisvasutak, a nemzeti park
természetbúvár lehetőségei, az élményfürdők Siklóson, Sikondán, Orfűn,
Gunarason…
Se vége, se hossza a sok remek programnak. Érdemes hát fellapozni
a következő oldalakat, ahol mindet részletesen bemutatjuk. S ha ennél is több
információra kíváncsi, kérjük, keresse fel honlapunkat:
www.deldunantul.hu
Szeretettel várjuk az egész Családot!
Hegyi Zsuzsanna
regionális marketing igazgató
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A természet élménye
Ökofalu a Zselicben, családi kincskereséssel
Lovastanya Vendégház
7683 Gyűrűfű (B3), Lovastanya
GPS-koordináták: 17°56’15.7’’É; 46°7’6.5’’K
Tel: 73/554-410, 20/665-5950
E-mail: lovastanya@t-online.hu
Internet: www.gyurufu.hu/erdeiiskola
Kalandos kirándulás a kincskereső ösvényen. A gyűrűfűi
Lovastanyától egy régi, elhagyott téglaégető műhelybe vezet
az erdei túra. Fák odvába, fészekbe, odúba és más érdekes
helyekre rejtve 10 „kincsesdobozt” kell megtalálni egy térkép
és versike segítségével.
Az ajánlat ára:
Az ajánlat érvényes:
Az ár tartalmazza:
Fizetési lehetőségek:

3.000 Ft/felnőtt/éj, 2.000 Ft/
gyerek/éj
2011. június 15-október 30.
Az étkezést és a szállást.
A program ingyenes,
amennyiben legalább 2 éjszakát itt alszik a család.
készpénz, üdülési csekk

Ősmagyar élmények az érintetlen természetben
Lovastanya Vendégház
7683 Gyűrűfű (B3), Lovastanya
GPS-koordináták: 17°56’15.7’’É; 46°7’6.5’’K
Tel: 73/554-410, 20/665-5950
E-mail: lovastanya@t-online.hu
Internet: www.gyurufu.hu/erdeiiskola
Lovaglás természetvédelmi területen, íjászat, tűzrakás,
lovasíjász bemutató, jurták. Ha szeretnél visszautazni az időben, kikapcsolni a mobilt, tiszta forrásvizet inni, este csillagokat nézni, hajnalban a lovak vágtató patáit hallgatni és a
harmatos fűben mezítláb járni, gyere Gyűrűfűre!
Az ajánlat ára:
Az ajánlat érvényes:
Az ár tartalmazza:
Fizetési lehetőségek:

11.500 Ft/felnőtt, 9.500 Ft/
gyerek
2011. június 15-október 30.
A szállást 2 éjszakára, 1
óra tereplovaglást, 1 órás
íjászatot és a lovasíjász bemutató megtekintését.
készpénz, üdülési csekk

Családi ajánlatok

Falusi élmények a Mecsek lábánál
Vackor Vendégházak
7673 Cserkút (B3), Petőfi S. u. 18.
GPS-koordináták: 46o07’8932”É, 18o13’5252”K
Tel: 72/564-138, 30/986-1078
E-mail: somogyvarivackor@t-online.hu
Internet: www.vackorhazak.hu
A Vendégháznál természetközeli játékok, mezítlábas kert és
fűszerkert bemutatás, energiatakarékos életmód megtapasztalása. Kulturális értékek érintésével Falufelfedező túra, feladatlap alapján. A Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet kéktúra
útvonalának, és tanösvényeinek bebarangolása csodálatos,
védett természeti és épített ritkaságok felfedezésével. A programok felnőtteknek és gyerekeknek is élvezetesek!
Az ajánlat ára:
Az ajánlat érvényes:
Az ár tartalmazza:

Fizetési lehetőségek:

3.400 Ft/felnőtt/éj, 2.700 Ft/fő/éj 4-12 éves korig,
1.700 Ft/fő/éj 3 éves korig
egész évben
A szállást, a magasles, nádkunyhó, lengőteke,
homokozó, hinta használatát. A program során
sor kerül különböző anyagú járófelületek
megismerésére mezítláb. A csomag része
a fűszernövények felismerése és használata.
Az ökoporta minősítésű házainkban
a környezettudatos életmód bemutatóra is
van lehetőség. Ezen kívül: feladatlap a falu
nevezetességeinek játékos megismeréséhez,
a kitöltőknek jutalommal, útbaigazítás a mecseki
túrákhoz.
készpénz, üdülési csekk
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Csodabogyó Erdei Iskola Orfű
Orfű-Tekeres Ifjúsági Szállás
7677 Orfű (C3), Petőfi u. 6.
GPS-koordináták: 46o95’98’’7É, 18o73’86.1’’K
Tel: 30/411-5652, 30/956-4302
Fax: 72/534-969
E-mail: tekeres@tekeres.t-online.hu
Internet: www.orfu-diakszallas.hu
Játékos ismerkedés az erdő állatvilágával, növényeivel, a vízi
tündér meséi (víz, vízpart állatai és növényei), mesés történelmi időutazás a kőkor világába, ismerkedés honfoglaló eleink életmódjával, a csillagos égbolt rejtelmei, éjszakai túra az
erdőben, a Mecsek kincsei, kézműves foglalkozások.
Az ajánlat ára:
Az ajánlat érvényes:
Az ár tartalmazza:
Fizetési lehetőségek:

9.375 Ft/fő
előre egyeztetett időpontban
Az erdei iskola programdíját.
készpénz

Gyermekkorom legszebb nyara!
Anya, maradjunk itt, ne menjünk haza!
MAG Tanya
7479 Bárdudvarnok (B3), Olajhegy 57.
GPS-koordináták: 46o19’47.98’’É, 17o41’17.59’’K
Tel: 82/713-021, 20/546-5232
E-mail: mag@somogy.hu
Internet: www.pihenescentrum.hu
Gyerekek és szülők közös élménye: a természetet felfedezése, felejthetetlen családi élmények, aktív és kreatív programok, íjászat, agyagkorongozás, traktorozás, állatsimogató,
játszótér.
Az ajánlat ára:
Az ajánlat érvényes:
Az ár tartalmazza:
Fizetési lehetőségek:

4.000 Ft/fő/éj
2011. május 1-október 1.
A szállást és a programokat, az étkezés külön
rendelhető.
készpénz, üdülési csekk
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Kulturális élmények
Hőspróbák a Dél-Dunántúlon
A régió hét történelmi várában,
Pécsváradon (C3), Siklóson (C4),
Szigetváron (B3), Ozorán (C2),
Simontornyán (D2), Dunaföldváron (D2),
Máré várában (C3) és a Reneszánsz
Élménybirtokon, Bikalon (C3)
E-mail: info@hosproba.hu
Internet: www.hosproba.hu
A Dél-dunántúli várak és kastélyok történelmi hőseik utódait keresik, kalandos megmérettetésre hívják az ország ifjait.
Ügyességüket és kitartásukat most igazi hőspróbákon bizonyíthatják a jelöltek, vitézurak és várkisasszonyok. A hőspróbák mindenekelőtt olyan, a gyerekes családok számára
vonzó, izgalmas, változatos hétvégi programot biztosítanak
(május 1-jétől szeptember végéig, minden szombaton és
vasárnap a várakban, szombat délután az élménybirtokon),
melyek az adott helyszín történetéhez, legendájához kötődnek. Csatlakozz Zrínyi Miklóshoz és hős társaihoz! Mondd
meg a szüleidnek, hogy minden helyszínen legalább fél napot
szánjanak erre a programra, - megéri!
Az ajánlat ára:
Az ajánlat érvényes:
Az ár tartalmazza:
Fizetési lehetőségek:

1.500 Ft/hőspróbázó, 500 Ft/hőskísérő
2011. május 1 – szeptember 30.
A játékban való részvételt, a garantált ajándékokat
és azokat az eszközöket, amelyeket a helyszínen
készítenek, majd haza is vihetnek a hősjelöltek.
készpénz

Korhű szállás Hőseinknek és Kísérőiknek
Puchner Birtok
7346 Bikal (C3), Rákóczi utca 22.
GPS-koordináták: 46o19’55.32’’ É, 18o17’05.92’’K
Tel: 72/459-546
Fax: 72/459-549
E-mail: info@puchner.hu
Internet: www.puchner.hu
Az ajánlat ára:
10.000 Ft-tól/fő/éj hétvégeken 2 ágyas szobákban
Az ajánlat érvényes:
2011. május 1 - szeptember 30.
Az ár tartalmazza:
A svédasztalos reggelit, a fürdőházban a medencék,
szauna, gőzfürdő és fitness terem használatát,
nyáron a szabadtéri medence használatát.

www.deldunantul.itthon.hu
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Korhű szállás Hőseinknek és Kísérőiknek:
Szent Gaál Kastély
7173 Zomba (C3), Szentgálszőlőhegy 83.
GPS-koordináták: 46o24’23.40’’É, 18o37’06.21’’K
Tel: 20/969-7810
E-mail: kastely@szentgaal.hu
Internet: www.szentgaal.hu
Az ajánlat ára:
Az ajánlat érvényes:
Az ár tartalmazza:

15.000 Ft/2 éjszaka/szoba
2011. január 1 – december 31.
A szállást reggelivel.

Pécsváradi Várszálló
7720 Pécsvárad (C3), Vár u. 45.
GPS-koordináták: 46o09’36.03’’É, 18o24’44.78’’K
Tel: 72/555-001 Fax: 72/566-767
E-mail: info@varszallo.com
Internet: www.varszallo.com
Az ajánlat ára:
Az ajánlat érvényes:
Az ár tartalmazza:

4.000 Ft/fő/éj 3 ágyas
szobákban félpanzióval,
5.250 Ft/fő/éj 3 ágyas szobában teljes panzióval
2011. május 1 – szeptember 30.
A szállást reggelivel, menüebbédel, vacsorával
(igénybevételtől függően).

Pipo Várkastély
7086 Ozora (C2), Szabadság tér 12.
GPS-koordináták: 46o45’10.16’’É, 18o24’03.82’’K
Tel: 74/498-652, 20/243-3447
E-mail: pipovar@gmail.com
Az ajánlat ára:
Az ajánlat érvényes:
Az ár tartalmazza:

8.000 Ft-tól/fő/éjszaka
2011. május 1 – szeptember 30.
A szállást reggelivel.

Bánó Mária Kastélyszálló
7456 Felsőmocsolád (B2), Malom u. 2.
GPS-koordináták: 46o34’30.20’’É, 17o49’29.88’’K
Tel: 82/704-827, 20/210-6026 Fax: 82/510-954
E-mail: mocsolad@mocsolad.com
Internet: www.mocsolad.com
Az ajánlat ára:
Az ajánlat érvényes:
Az ár tartalmazza:

14.000 Ft/szoba/éj
(2 ágyas szobában)
2011. május 1 – szeptember 30.
A szállást.

8|9

Családi ajánlatok

Reneszánsz Élménybirtok
Puchner Birtok Bikal
7342 Bikal (C3), Rákóczi utca 22.
GPS-koordináták: 46o20’04.59’’É, 18o17’05.28’’K
Tel: 72/459-546
Fax: 72/459-549
E-mail: info@elmenybirtok.hu
Internet: www.elmenybirtok.hu
Az Élménybirtokon átélhetjük egy középkori kisváros és egy
falu mindennapjait, megismerkedhetünk a reneszánsz kori
mesterségekkel, vásárolhatunk a míves termékekből. A lovagi
tornán a lovas vitézekért izgulhatunk, a madaras bemutatón
a ragadozó madarak gyorsaságát, ügyességét csodálhatjuk
meg. A díszes nagyteremben, vagy a falusi kocsmában ízes,
házias, és cseppet sem húsmentes, középkori ételekkel várnak ránk a korhű ruhában sürgő-forgó szolgálók. Szombatonként pedig hőspróbákon vehet részt a család apraja-nagyja:
íjászat, csillagdobás, és megannyi erőpróba során.
Az ajánlat ára:
Az ajánlat érvényes:
Az ár tartalmazza:
Fizetési lehetőségek:

2.500 Ft/diák, 3.600 Ft/felnőtt
egész évben
Az élménybirtok programjain való részvételt.
készpénz, üdülési csekk, hitelkártya

Gyalogtúra a pusztabányai üveghutákhoz
Hosszúhetény- Pusztabányai üveghuták
7694 Hosszúhetény (C3), Hármashegy u. 12.
GPS-koordináták: 46o12’09.1’’ É, 18o20’97.5’’K
Tel: 30/526-994
Fax: 72/490-108
E-mail: adrienn@helian.hu
Internet: www.helian.hu
A Kelet–Mecsek bükkös és tölgyes erdőiben, a Pécsváradi Apátság és a Pécsi Püspökség birtokain több mint száz
éven keresztül folyt üveggyártás. A 17. század végétől a 19.
század elejéig négy üvegkészítő műhelyben olvasztottak és
fújtak üveget a Németországból és Csehországból érkezett
hutamesterek. A gyalogtúra első állomása a Hosszúhetényi
Üvegkiállítás, majd Josef Adler hutamester, hajdani üvegkészítő műhelyének máig fennmaradt romjait tekintjük meg
Pusztabányán. Itt az idilli erdei pihenőben ebédelünk, - az
örökmozgóknak utána játék (tollaslabda, foci, petanque).
Az ajánlat ára:
Az ajánlat érvényes:
Az ár tartalmazza:
Fizetési lehetőségek:

1.600 Ft/fő
egész évben
A túravezetést és az ebédet.
készpénz

www.deldunantul.itthon.hu
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Kemence – Bence
Kemencés Vendégház
7673 Kővágószőlős (C3), Széchenyi u. 4/1.
GPS-koordináták: 46o05’02.88’’É, 18o07’46.25’’K
Tel: 72/374-612, 30/470-3360
E-mail: info@kemenceshazak.hu
Internet: www.kemenceshazak.hu
A vendégek részére régi, elfeledett receptek alapján készülnek a tésztafélék. Kipróbálhatják a nagyanyáink korában
még mindennapos használati eszköznek számító sütőlapát,
a szénvonó, a pemete stb. használatát. A vendéglátók udvari
kemencében sütik meg a vendégek részére a bodagot vagy a
lepényt, kenyeret, kiflit, pogácsát.
Az ajánlat ára:
Az ajánlat érvényes:
Az ár tartalmazza:

Fizetési lehetőségek:

1.500 Ft/felnőtt, 900 Ft/gyermek
(max. 11 fő részére)
2011. április 1-október 1.
A kemence részeinek, használatának ismertetését,
a sütés során használatos eszközök, tészta
elkészítéséhez szükséges anyagok, dagasztás,
szakajtás, formázás, sütés bemutatását,
kipróbálását. A kisült lepény, kifli, pogácsa
kóstolását.
készpénz, üdülési csekk

Éjszakai kaland - csillagkukucska
Hosszúhetényi rét
7694 Hosszúhetény (C3), Hármashegy u. 12.
GPS-koordináták: 46o09’29.67’’ É, 18o21’02.22’’K
Tel: 30/526-994 Fax: 72/490-108
E-mail: adrienn@helian.hu
Internet: www.helian.hu
Sötétedés után kimegyünk a Hosszúhetényi rétre (Basa-gödör), csillagokat és csillagképeket kémlelni. Megkeressük
a Csodatévő táltost, a Sarkcsillagot, az aranyalmák őrét, a
Sárkányt, és hazánkból egyetlen megfigyelhető extragalaxist,
az Andromédát, és még sok-sok érdekes, titokzatos égi jelenséget.
Az ajánlat ára:
Az ajánlat érvényes:
Az ár tartalmazza:
Fizetési lehetőségek:

650 Ft/fő
egész évben
A csillaglest kis mesével,
csillagtérképet.
készpénz

Családi ajánlatok

Ökoportáját kinyitja a Mecsekalja szakácsnéja!
Vörösdombi Vendégház
7673 Cserkút (B3), József A u. 5.
GPS-koordináták: 46o04’37.27’’É, 18o08’00.79’’K
Tel: 72/564-142, 20/989-0398
E-mail: tiszold@t-online.hu, Internet: www.vorosdombi
• „Szöszmötölés Bio Biával” – parasztházban, biokertben, bolharákkal
szemtől-szemben, erdőn-mezőn, többemeletnyi sziklákon,
boszorkánykonyhában, dagasztóteknőben, kemencébe gyújtva pocsolyában
vagy porban… és ki tudja hol nem… JÓL elfáradunk, azt ígérhetem!
Legfeljebb 10 fő számára
• „Éjszakai erdei séta lampionnal, hangcsengéssel”
Ha eljössz, lesz egy saját készítésű lampionod, és egy rendkívüli zenei
élményed. Egy erdei tisztáson együtt csaljuk elő az éjszaka hangjait. Nem baj,
ha nem tanultál zenélni – ezeket a hangszereket bárki meg tudja szólaltatni.
Legfeljebb 10 fő számára. A program kezdete: 19 óra 30 perc
• „Fél nap a bábszínház bűvöletében” – Szabó Zsuzsa bábművész maga
mutatja meg bábjait különleges kiállításán, ahol még játszik is egy kurta
előadást CSAK NEKED! Vásárolhatsz bábokat, babákat és más iparművészeti
különlegességeket. De mindenképp készítsd el saját bábszínházadat is! Üres
kézzel jössz, telivel mész!
Legfeljebb 10 fő számára
Az ajánlat ára:
Az ajánlat érvényes:
Az ár tartalmazza:

Fizetési lehetőségek:

62.600 Ft/4 fő/3 éjszaka, 115.100 Ft/6 fő/3 éjszaka
2011. június 1-október 31.
A szállást (4 fős vagy 6 fős összkomfortos
vendégházban), zárt parkolási lehetőséget,
félpanziót, valamint egy program választható a fenti
ajánlatból.
készpénz, üdülési csekk

Víz, víz, víz ….
Bababarát fürdő, klimatikus gyógyhelyen
Sikonda Wellness Hotel és Fürdő
7300 Komló-Sikonda (C3), Fürdő u. 5.
GPS-koordináták: 46o19’35.84’’É, 18o13’1865’’K
Tel: 72/582-060
Fax: 72/581-489
E-mail: szobafoglalas@sikondafurdo.hu
Internet: www.sikondafurdo.hu
Egész napos családi kikapcsolódás, fürdőzés 2 felnőtt és 2
gyermek részére a 6 medencés termál- és élményfürdőben.
Baba- és sportmedence, fedett és parkos szabadtéri rész,
finn szauna, gőzfürdő, aromakabin és sókamra. Éjszakai fürdő: minden pénteken 21:30-tól 00:30-ig.
Az ajánlat ára: 4.800 Ft/2 felnőtt + 2 gyermek
(esti fürdő 1.300 Ft/fő)
Az ajánlat érvényes: egész évben
Az ár tartalmazza: A termál- és élménymedence,
a finn szauna, gőzfürdő, aromakabin és sókamra
használatát.
Fizetési lehetőségek: készpénz, üdülési csekk
www.deldunantul.itthon.hu
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Gyerekparadicsom a vár tövében
Thermal Spa Siklós
7800 Siklós (C4), Baross Gábor utca 8/a
GPS-koordináták: 45o50’51.07’’É, 18o17’50.49’’K
Tel: 72/351-739
E-mail: siklosithermal@gmail.com
Internet: www.siklosfurdo.hu
A fürdő a gyerekek számára szórakoztató élményeket és játékos kikapcsolódást nyújt. Kültéren található egy több csúszdával és különböző mászó felületekkel felszerelt modern
játszótér, valamint egy három különböző mélységű gyermekmedence, elefántos kis csúszdával. A beltéri részen található két óriás csúszda, illetve egy
gyerekmedence, melyben a a vízi csopperezést is ki lehet próbálni. A legkisebbeket az
emeleten játszósarok várja, ami gyerekzsúroknak is ideális helyszíne. Ünnepi hétvégéken
gyerekprogramokat rendeznek, például különböző ügyességi, csúszda, vizi csopper, csocsó versenyt, kvíz játékokat.
Az ajánlat ára:
Az ajánlat érvényes:
Az ár tartalmazza:
Fizetési lehetőségek:
Akadálymentes

2.500 Ft/felnőtt, 1.250 Ft/gyermek
egész évben
A fürdőbelépőt.
készpénz, üdülési csekk

Aktív kikapcsolódás
Egy izgalmas és vidám nap a Mecsextrém Parkban
Mecsextrém Park
7628 Pécs (C3), Árpádtető 1.
GPS-koordináták: 46o08’09.26’’É, 18o15’09.73’’K
Tel: 72/224-440 Fax: 72/515-927
E-mail: info@mecsextrem.hu
Internet: www.mecsextrem.hu
Családi-, osztály- és óvodás kirándulások ideális helyszíne a
park: erdei kalandozás, mindenki számára teljesíthető ügyességi és erőpróbákkal. Legkedveltebb játékaink többek között:
kalandvár, kötélpiramis, gokartok, játszóház, erdei bob, alpesi
kötélpálya, ugráló asztalok, rodeóbika.
Az ajánlat ára:
Az ajánlat érvényes:
Az ár tartalmazza:
Fizetési lehetőségek:

6.990 Ft-tól/4 fő (család), óvodás jegy: 650 Ft/fő,
iskolás jegy: 1.990 Ft-tól/fő
2011. március 12-november 15.
Belépőtől függően az udvari játékok és beltéri
játszóház korlátlan használatát, alpesi kötélpálya,
lovaglás, bobcsúszás stb.
készpénz, üdülési csekk

Osztálykirándulások

Pécs, Mecsextrém park
www.deldunantul.itthon.hu
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A természet élménye
Vándorbottal a vadonba
Lovastanya Vendégház
7683 Gyűrűfű (B3), Lovastanya
GPS-koordináták: 17°56’15.7’’É; 46°7’6.5’’K
Tel: 73/554-410, 20/665-5950
E-mail: lovastanya@t-online.hu
Internet: www.gyurufu.hu/erdeiiskola
A Veronika Erdei Iskolában többféle sportot és kalandot is
kipróbálhatsz. A választék: lovaglás, íjászat, tájfutás, kalandtúra (éjszaka is!), terepfutás, foci, pingpong, földvár hódítás,
kincskereső ösvény. Klassz helyszín, tapasztalt tábori oktatók, jurtában alvás. Gyere, várunk szeretettel! A minimális
csoportlétszám 14 fő, a maximum 33 fő. 10 személyenként
egy fő kísérő számára a kirándulás ingyenes!
Az ajánlat ára:
Az ajánlat érvényes:
Az ár tartalmazza:
Fizetési lehetőségek:

8.054 Ft/2 éj/fő
2011. május 1-október 15.
2 éjszaka szállást jurtában/vendégházban, 2
reggelit, 2 ebédet, 2 uzsonnát, 2 vacsorát és
választott 2 x 2 órás programot.
készpénz

Vendégségben az öt magyar nagyvadnál
Kaposvári Egyetem EC
Vadgazdálkodási Tájközpont
7475 Bőszénfa (B3), Malom u. 3.
GPS koordináták: 46o13’45.24”É, 17o40’54.45”K
Tel: 82/570-519, 20/977-6289
Fax: 82/570-519
E-mail: vigh.zsofia@sic.hu
Internet: http://szarvasfarm.hu
Szelíd szarvasok simogatása, ismerkedés a vaddisznókkal, az őzekkel és a muflonokkal a központban található
bemutatókertben, valamint a trófea kiállítás megtekintése
szakember vezetésével (1 órás program). Traktoros túra:
a vadak megfigyelése egy traktor vontatta pótkocsiról,
mely kb. 50 férőhelyes, biztonságos és csak annyira ráz,
amennyire egy traktornak illik. Nem csak a tenyészkertek
közötti úton haladunk, hanem az egyikbe be is megyünk,
hogy szakvezetőnkkel közelebbről is láthassuk a gímszarvasokat (1 óra, minimum 10 fő részvétele szükséges).
Lovaskocsis túra: kirándulás a farmon, az útvonal ugyanaz, mint a fenti túráé, időtartama
1-1,5 óra, a minimum létszám 10 fő, maximum létszám 18+10 fő, két kocsin.
Az ajánlat ára:
Az ajánlat érvényes:
Az ár tartalmazza:
Fizetési lehetőségek:

500 Ft/fő, 14 év alatti gyermekeknek 400 Ft/
fő, 3 év alatt ingyenes (minimum 10 fő, előzetes
bejelentkezés alapján)
egész évben
A program, a szakvezetés és a mosdó használatát.
készpénz

Osztálykirándulások

Nomád erdei iskola a Mecsekben
Mókus Suli Erdészeti Erdei Iskola
és Erdő Háza
7675 Hetvehely (C3), Sás-völgy (hrsz. 0113)
GPS-koordináták: 46o13’33’’ É, 18o05’00’’K
Tel: 72/518-120
Fax: 72/518-122
E-mail: info@mokussuli.hu
Internet: www.mecsekerdo.hu
A minősített erdei iskolai foglalkozásokkal az erdő élményét
és a fenntartható életmódot hozzuk testközelbe. A festői
szépségű, mecseki, patakos völgy egyik tisztásán álló erdei
iskolánk nomád körülményeket biztosít a kis természetbúvárok hosszabb itt tartózkodásához is. Cserkészcsapatok túlélőtáborának ideális helyszín.
Az ajánlat ára:
Az ajánlat érvényes:
Az ár tartalmazza:
Fizetési lehetőségek:

600 Ft/fő/nap
egész évben
Délelőtt és délután 3-3 órás foglalkozást (napi
2 modul), természetmegismerő, kézműves és
közösségfejlesztő foglalkozásokat.
készpénz

Mókus Suli Árpádtetőn
Mókus Suli Erdészeti Erdei Iskola
és Erdő Háza
7628 Pécs (C3), Árpádtető 2.
GPS-koordináták: 46o05’46.99’’É, 18o14’58.42’’K
Tel: 72/518-120
Fax: 72/518-122
E-mail: info@mokussuli.hu
Internet: www.mecsekerdo.hu
Természetben tanulni a természettől – ez erdei iskolánk lényege. Az erdei iskolai foglalkozások az iskolai tananyagra épülve, az életkori sajátosságokhoz igazodva felölelik a Közép- és
Nyugat-Mecsek, illetve a Zselic növény- és állatvilágának ismeretét, a térképen és a valóságban történő tájékozódást, a
kőzetek ismeretét, a vizek és vízpartok élővilágát, a környezetükben található anyagok feldolgozását és az épített környezet
műemlékeinek ismeretét.
Az ajánlat ára:
Az ajánlat érvényes:
Az ár tartalmazza:
Fizetési lehetőségek:

550 Ft/fő/nap
egész évben
4 órás foglalkozást, természetmegismerő,
közösségfejlesztő foglalkozásokat, valamint
túravezetést.
készpénz
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Az öreg tölgy meséi
Sziágyi Erdészeti Erdei Iskola
7552 Rinyabesenyő (B3), 0183/2.
GPS-koordináták: 46o15’01.08’’É; 17o52’01.03’’K
Tel: 82/553-906, 30/901-8620
Fax: 82/553-901
E-mail: info@szilagyisuli.hu Internet: www.sziagyisuli.hu
A csoportok igénye szerint – erdész szakember vezetésével
– lehetőség van erdei barangolásra, a természet ezernyi csodájának megismerésére, a változatos növénytársulások, és a
gazdag állatvilág megismerésére.
A programok:
• Az öreg tölgy meséi: az erdő szintjeinek és az ott előforduló legjellemzőbb
fás és lágyszárú növények bemutatása, fajismeret bővítése, a Belső-Somogy
sokszínű növényvilágának megismertetése, a természet megszerettetése
• Harkály apó meséi: a Belső-Somogy erdeiben leggyakrabban előforduló
állatcsoportok megismertetése és felismertetése, a természettudományos
ismeretszerzés megalapozása közvetlen tapasztalatszerzéssel
• Ügyes kezek, fürge ujjak: az erdei iskolai hét során gyűjtött száraz
terméseket, ágakat, gallyakat, leveleket a foglalkoztatóban dobozban
gyűjtjük össze és a kézművesnapokon ezekből dolgoznak a gyerekek
• „Kígyót, békát!”: a diákok az iskolai ismeretanyagra építve ismerjék meg a
tó-rendszer növény- és állatvilágát, tudjanak különbséget tenni a száraz és
nedves területek növénytakarója között
• Térképen Belső-Somogy: célunk, hogy a diákok az itt szerzett ismereteikkel
és tapasztalataikkal, otthon és más kirándulásaik során is figyelmesen,
nyitott szemmel járjanak környezetükben, törekedjenek annak védelmére
• Vízi világ: a tópart növényzetének változása, a víz biológiai minősége,
ismeretek a horgászat szabályairól
• Lábunk alatt a talaj: a tanulók megvizsgálják és összehasonlítják az egyes
talajtípusokat
• Erdőgazdálkodás: az erdei alapismeretekre épít, ezekhez kapcsoljuk hozzá és
mutatjuk be a terepi foglalkozásaink során az erdőgazdálkodási tevékenység
folyamatát.
Az ajánlat ára:
Az ajánlat érvényes:
Az ár tartalmazza:
Fizetési lehetőségek:
Akadálymentes

350 Ft/program/fő
egész évben
A programokon való aktív részvételt.
készpénz

Osztálykirándulás a négyszögletű kerek erdő közepébe
Kaszó Vadászház, Üdülő és Sportcentrum
7564 Kaszó (A3), Kaszópuszta 1.
GPS-koordináták: 46o19’24.77’’É, 17o13’25.68’’K
Tel: 82/445-818 Fax: 82/445-819
E-mail: hotel@kaszort.hu Internet: www.kaszort.hu
A program tartalma: szállás 2 x 2 ágyas erdei lakokban, utazás a kisvasúton, játszótér, nyáron kültéri medence használat,
kerékpározás, túrázás vezetővel.
Az ajánlat ára:
Az ajánlat érvényes:
Az ár tartalmazza:

Fizetési lehetőségek:

3.450 Ft/főtől
egész évben
A szállást, teljes ellátást,
sportcsarnok használatát, szauna, szolárium
használatot, masszázst, utazást a kisvasúton,
hajtányozást, lovaskocsikázást, teniszpálya
használatát, kerékpárhasználatot.
készpénz, hitelkártya, üdülési csekk

Osztálykirándulások

Látogatás a vidraparkban
Vidrapark
7551 Lábod (B3), Petesmalom
GPS-koordináták: 46o13’64.7”É, 17o30’13.9”K
Tel: 30/336-8214, 30/474-2491
E-mail: vidrapark@gmail.com
Internet: www.vidrapark.hu
A Petesmalmi Vidrapark adottságait tekintve a legalkalmasabb a Belső-Somogyra jellemző erdei tavas területek élővilágának bemutatására, ezért itt alakítottuk ki a Vidraparkot
1998-ban. A látogatók itt megismerhetik a vidra élőhelyét,
s mindazon állat- és növényfajokat, amelyek erre az élőhely
típusra jellemzőek. A bemutató útvonalon felépített megfigyelőkunyhókból az élővilág zavarása nélkül nyerhetünk bepillantást a tavak mozgalmas életébe. Az itt szerzett élmények,
tapasztalatok, ismeretek rendkívül fontosak a természeti környezet iránt érzett felelősség
kialakításában, megerősítésében – minden korosztály számára. Az itt élő, játékos, a vízben
magukat mórikáló, kedves arcú vidrák látványa pedig életre szóló élmény.
Az ajánlat ára:
Az ajánlat érvényes:
Az ár tartalmazza:

Fizetési lehetőségek:

500 Ft/felnőtt, 300 Ft/gyermek, 1.200 Ft/család
egész évben
Mentett vidrák megtekintését, vidrabemutatót,
látványetetést, fekete gólya, fehér gólya, kormorán
megtekintését, önálló sétát a tanösvény mentén,
megfigyelő kunyhók a megfigyelő torony
megtekintését.
készpénz

Gemenci Erdei Iskola: mindent megtudhatsz
a dunai ártér életéről
Fadd-Dombori Kemping
7133 Fadd-Dombori (D3), Nyírfa u. 5.
Tel: 74/447-373, 30/474-0097
Fax: 74/446-102
E-mail: info@rencz.hu
Internet: www.rencz.hu
A program része az ártéri flóra-fauna bemutatása, a hagyományőrző kézműves és néptánc foglalkozás, ornitológiai és
vadász programok, ősi halászati módok bemutatása, hálókötés, horgászat oktatás, csónakázás, tanösvény a Duna mellékágrendszere mellett, lovaskocsikázás.
Az ajánlat ára:
Az ajánlat érvényes:
Az ár tartalmazza:

Fizetési lehetőségek:

3.000 Ft/fő
2011. április 1-szeptember 30.
4 db szabadon választott programot a
programlistából. Lehetőség van a programokat
egyedileg is igénybe venni (500-750 Ft/fő).
A programhoz minimum 20 fős csoportok
jelentkezését várjuk.
készpénz, üdülési csekk
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Illatos túra a Kelet-Mecsekben
Mecsek erdeiben, völgyeiben
7694 Hosszúhetény (C3), Hármashegy u. 12.
GPS-koordináták: 46o09’44.96’’ É, 18o20’49.51’’K
Tel: 30/526-994 Fax: 72/490-108
E-mail: adrienn@helian.hu
Internet: www.helian.hu
Túránk során Kelet-Mecsek erdeiben, a legszebb völgyein
keresztül kirándulunk. A földtörténeti ritkaságok (csepegőszikla, „ferde-vízesés”) mellett a Mecsek különleges növényeit és állatait is megismerhetjük, miközben végig „szagoljuk” – „szimatoljuk” az erdőt. A természeti látnivalók mellett
megismerjük azt a települést, ahol László királyunk bölényre
vadászott, elmegyünk oda, ahol még látható az eredeti sváb
kékfestő szín, és ahol klumpát is készítenek. A sétánk végén
ellátogatunk Óbánya egyetlen Illatos házába, ahol 12 féle illóolajat ismerünk meg, és felüdülésképpen 2 féle illatos teát kóstolunk. Ebéd és kis pihenő után, egy másik izgalmas
úton gyalogolunk vissza Hetény vezér falujába.
Az ajánlat ára:
Az ajánlat érvényes:
Az ár tartalmazza:
Fizetési lehetőségek:

2.000 Ft/fő
egész évben
A túravezetést, illatos ebédet, illatos ház
bemutatását, 12-féle illóolaj bemutatását, 2-féle
illatos tea kóstolását.
készpénz

Erdei iskola és nyári tábor
Mecseki Erdészeti Zrt.
7934 Sasrét (B3), hrsz. 0125
GPS-koordináták: 46o12’09.16”É, 17o53’51.34”K
Tel: 73/514-102 Fax: 73/514-102
E-mail: nemeth.tunde@mecsekerdo.hu
Internet: www.mecsekerdo.hu
Az erdei iskolai foglalkozások az iskolai tananyagra épülve,
az életkori sajátosságokhoz igazodva felölelik a Közép- és
Nyugat-Mecsek, illetve a Zselic növény- és állatvilágának ismeretét, a térképen és a valóságban történő tájékozódást, a
kőzetek ismeretét, a vizek és vízpartok élővilágát, a környezetükben található anyagok feldolgozását és az épített környezet
műemlékeinek ismeretét.
Az ajánlat ára:
Az ajánlat érvényes:
Az ár tartalmazza:

Fizetési lehetőségek:
Akadálymentesw

4.100 Ft-tól/fő/éj, programcsomagtól függően
egész évben
A minősített erdei iskolai programját, ifjúsági
szállást 1 éjszakára, napi 3 alkalommal étkezést,
1 utazást a kisvasúton (az árak az igénybevett
szolgáltatások mennyiségétől függenek).
készpénz

Osztálykirándulások

Mezítláb a zátonyon
Éltetővilág Erdei Iskola és Nyári Tábor
8854 Őrtilos (A3), Szentmihályhegy 169.
GPS-koordináták: 46o17’43.97’’É, 16o54’04.36’’K
Tel: 30/905-7551
E-mail: eltetovilag@freemail.hu
Internet: http://eltetovilag.com
Gyalogtúra a Mura és a Dráva folyó találkozásánál, az ártéren, a Duna-Dráva Nemzeti Park munkatársainak vezetésével.
Ez a terület közel 50 éve érintetlen, ezért számos, csak ritka,
védett növény él itt, például a hármaslevelű fogasír, a pofók
árvacsalán, a vizilófarok, vagy a hármaslevelű szellőrózsa.
Az ajánlat ára:
Az ajánlat érvényes:
Az ár tartalmazza:
Fizetési lehetőségek:

10.000 Ft/csoport (min. 10 fő, max. 50 fő)
2011. március 1-október 31.
A túrán való részvételt, a túravezetői díjat, a
megfigyeléshez igénybe vett eszközök használati
díját.
készpénz

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság ajánlatai
Tel: 30/405-4571 Fax: 72/517-229
E-mail: wodtke@ddnp.kvvm.hu
Internet: www.ddnp.hu

A denevérek nyomában
Az Abaligeti-barlang és a denevérmúzeum
7678 Abaliget (C3)
GPS-koordináták: 46o13’66.79”É, 12o11’62.35”K
A gyerekek egy 80-90 perces barlanglátogatás keretében
rendhagyó földrajz vagy biológiaórán vehetnek részt az Abaligeti-barlangban, ezt követően a denevérek különleges világával ismerkedhetnek meg a Denevérmúzeumban. A programot
szakvezetéses túra egészíti ki a Denevér tanösvényen.
Az ajánlat ára:
1.150 Ft/felnőtt, 900 Ft/gyermek
(szakvezetés a Denevér-tanösvényen 20 főig
9.000 Ft/csoport, 20 fő felett 450 Ft/fő)
Az ajánlat érvényes:
egész évben, nyitva tartás:
március 15-október 15.: naponta 9.00-18.00,
október 16-március 14.: naponta 10.00-15.00
Az ár tartalmazza:
Kibővített szakvezetést és oktatást az Abaligetibarlangban, szakvezetést a Denevérmúzeumban
és a Denevér tanösvényen.
Fizetési lehetőségek:
készpénz
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Élet az ártéren
Dráva Kapu Bemutatóközpont
7570 Barcs-Drávaszentes (B4), Fő u. 1.
GPS-koordináták: 45o59’43.31’’É, 17o25’16.48’’K
A Dráva Európa három legtisztább vizű folyójának egyike.
Teljes magyarországi szakasza természetvédelmi terület.
A Dráva Kapu Bemutatóközpont organikus stílusú épülete, és
festői környezete megér egy kirándulást. A látogatók a Dráva
különleges élővilágáról egy filmet és egy kiállítást tekintenek
meg. A helyi ízeket felsorakoztató ebéd után lehetőség nyílik
a nagy területen elhelyezkedő őshonos háziállat bemutató és
az Üde Rétek tanösvény megtekintésére. Kerékpárt is lehet
kölcsönözni, amivel kényelmesen be lehet kerekezni ezt a teljesen sík, végtelen nyugalmú vidéket.
Az ajánlat ára:
Az ajánlat érvényes:
Az ár tartalmazza:
Fizetési lehetőségek:

20 főig 10.000 Ft/csoport, 20 fő felett 500 Ft/fő
március 15-október 31., nyitva tartás: keddtől
vasárnapig 9.00-17.00; november 1-március 14-ig
előzetes bejelentkezéssel látogatható
Filmvetítést, kiállítási belépőjegyet, őshonos
háziállat bemutatót (az ebédet nem).
készpénz

Amit minden magyarnak ismernie kell
Mohács (D4), Kölked (D4), Béda-Karapancsa
Mohácsi Történelmi Emlékhely GPS-koordinátái:
45o56’21.77’’É, 18o38’57.08’’K
Fehér Gólya Múzeum GPS-koordinátái:
45o55’29.68’’É, 18o42’43.93’’K
A programban szakvezető mutatja be a 2011-ben teljesen
megújult Mohácsi Történelmi Emlékhelyet, majd a kölkedi
Fehér Gólya Múzeumban megismerhetjük (igény esetén
természetismereti különórán is) a hazánkba mindig hűségesen visszatérő gólyák életét, szokásait. Itt lehetőség van
lovaskocsis, szakvezetéses kirándulásra, a Nagypartosi tanösvényen. A programot kenuzás egészítheti ki a Külső-Bédán,
amely körülbelül 2 óra időtartamú. A fenti programok igény
szerint választhatók, előzetes bejelentkezéssel.
Az ajánlat ára:

Az ajánlat érvényes:

Az ár tartalmazza:

Fizetési lehetőségek:

1.800 Ft-tól/fő a csoportlétszámtól és a programtól
függően (Mohácsi Történelmi Emlékhely: 550 Ft/
fő ill. 350 Ft/fő, Fehér Gólya Múzeum 550 Ft/fő,
szakvezetés: 450 Ft/fő, lovaskocsi kb. 600 Ft/fő,
kenuzás: kb. 800 Ft/fő)
egész évben, előzetes bejelentkezéssel a Mohácsi
Történelmi Emlékhely bármikor látogatható.
Fehér Gólya Múzeum nyitva tartása: szeptember
1-április 30.: keddtől szombatig 10.00-16.00, május
1-augusztus 31.: keddtől vasárnapig 9.00-17.00
Idegenvezetést a Mohácsi Történelmi Emlékhelyen,
tárlatvezetést, természetismereti foglalkozást
a Fehér Gólya Múzeumban, szakvezetést a
nagypartosi tanösvényen, kenuzást májustól
szeptemberig.
készpénz

Osztálykirándulások

Pécs természeti csodái, kis sárkánnyal
Tettye Oktatási Központ, arborétum és
Tettye Mésztufa-barlang
7625 Pécs (C3), Tettye tér 8.
GPS-koordináták: 46o05’08.73’’É, 18o13’57.35’’K
Az érdeklődők szakvezetés keretében tekinthetik meg a Pintérkert Arborétumot, majd természetismereti foglalkozáson vehetnek részt a Tettye Oktatási Központban. A programot kézműves foglalkozás egészítheti ki. Érdemes megismerni a közeli,
kis sárkány őrizte Tettyei Mésztufa-barlangot is. A programok
igény szerint választhatók, előzetes bejelentkezéssel.
Az ajánlat ára:
Az ajánlat érvényes:

Az ár tartalmazza:
Fizetési lehetőségek:

1.300 Ft/gyermek, 1.500 Ft/felnőtt
egész évben, nyitva tartás: május 1-szeptember
30.: munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8.0016.00, pénteken 8.00-14.00, szombat-vasárnap és
ünnepnapokon: 10.00-18.00, október 1-április 30.:
munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8.00-16.00,
pénteken 8.00-14.00
Belépőjegyek árát és szakvezetést a Pintér-kertben
és a barlangban, valamint a kézműves foglalkozás
alapanyagait.
készpénz, üdülési csekk

Kulturális élmények
A búzától a kenyérig
Orfűi Malommúzeum
7677 Orfű (C3), Malommúzeum
GPS-koordináták: 46o8’21.57”É, 18o9’31.21”K
Tel: 20/466-5506, 20/554-9112
E-mail: malomko@orfuivizimalom.hu
Internet: www.orfuivizimalom.hu
A malom látogatás keretében az érdeklődő kétféle malomban
– egy szárazmalomban és egy vízimalomban – ismerheti meg
a búza őrlésének módozatait. A molnár egykori nyári konyhájának kemencéjében pedig teljesen hagyományos módon
– kézi dagasztással, kovásszal – közös kenyérsütés, felelevenítve ezzel egy egyre inkább feledésbe merülő csodálatos
hagyományt. A friss, illatos, ropogós héjú cipót a vendégek a
helyszínen meg-ehetik, vagy magukkal vihetik.
Az ajánlat ára:
Az ajánlat érvényes:
Az ár tartalmazza:

Fizetési lehetőségek:

500 Ft/fő, 10 fő felett 400 Ft/fő, 20 fő felett 350 Ft/
fő (malomlátogatás idegenvezetővel), 12.000 Ft/
csoport (hagyományos kenyérsütés kemencében)
2011. május 1-jétől szeptember 30-ig, keddtől
vasárnapig 10.00-17.00
A két malom megtekintését idegenvezetővel. A
kenyérsütési program díja magában foglalja a
programon való részvételt, illetve a kemencében
kisült, 15 db, egyenként ¾-1 kg-os cipót.
készpénz

www.deldunantul.itthon.hu

Dél-Dunántúl

22|23

Kézműves nap a sárközi Galagonya Táborban
Galagonya Tábor
7147 Alsónána (D3), Rákóczi u. 19.
GPS-koordináták: 46o15’08.82’’É, 18o39’52.79’’K
Tel: 74/430-118, 74/672-035
E-mail: galagonya.tabor@freemail.hu
Internet: http://galagonyatabor.mlap.hu
Sárköz szélén, a Duna-Dráva Nemzeti Park és a 60 hektáros, festői szépségű Szálkai-tó között található az alsónánai
kézműves tábor. A gyönyörű környezet és a falusi táj egyaránt inspirálnak a kézműves hagyományok felelevenítésére,
a kirándulásra és a közös időtöltésre. A tábor egy erdővel szegélyezett völgy közepén
található. A nap során közösen elevenítjük fel a népi kézművesség és népi étel készítés
hagyományos fortélyait.
Az ajánlat ára:
Az ajánlat érvényes:
Az ár tartalmazza:
Fizetési lehetőségek:

900 Ft/fő
2011. május 1-szeptember 30.
A batikolást, gyertyamártást és lángos sütést.
készpénz

Aktív kikapcsolódás
A lovagoktól a betyárokig
Meistro Lovasklub
7400 Kaposvár (B3), Keceli bejáró
GPS-koordintáták: 46o21’45.56’’É, 17o45’34.58’’K
Tel: 30/216-8528 Fax: 82/424-381
E-mail: meistro@t-onine.hu
Internet: http://meistro.hu
Hagyományokra épülő, izgalmas és hasznos, interaktív programot ajánlunk, 2-3 órás és egész napos változatban is. 10 hektáros területünkön van állatsimogató, lovarda, horgásztó, íjászpálya, és egyéb sportolási lehetőségek. Klubhelységünk 50 fős.
Az ajánlat ára:
Az ajánlat érvényes:
Az ár tartalmazza:

Fizetési lehetőségek:

1.000 Ft/fő
egész évben
A vendégek fogadását, a hagyományőrző
egyesület és a tanya bemutatását, lovasmúzeum
megtekintését, a honfoglaláskori és a középkori
lovagi harci eszközök, öltözetek bemutatását,
tájékoztatást a huszárok és a somogyi betyárok
életéről, csínytevéseiről és hőstetteiről, filmvetítést,
lóval vontatható munkaeszközök és a szoborpark
megtekintését. Az állatsimogatóban az állatok
etetése: szürkemarha, mangalica, rackajuh,
kecske, szárnyasok, nyulak, őzek, lovak. Lovag
és betyár bemutató, ami után maguk a vendégek
is kipróbálhatják az eszközöket. Látogatás a
kovácsmúzeumban, - az eredeti eszközök és
a patkolás bemutatása, lóápolás, nyergelés,
lovagoltatás, népi játékok kipróbálása (patkódobás,
üvegleütés, ostorozás, íjászat).
készpénz
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Hancúrpajta, rönkvár, kreatív programok
a falusi kalandparkban
Katica Tanya – Aktív Pihenés Központ
7477 Patca (B3), Faluvég
GPS-koordináták: 46o17’14.80’’É, 17o46’21.60’’K
Tel: 30/411-6002
E-mail: info@katicatanya.hu
Internet: www.katicatanya.hu
Patca egy Kaposvár közelében, a festői szépségű Zselic
dombságban fekvő apró zsáktelepülés. A több dombra épült
Katica Tanyán hancúrpajta (szalmában ugrálás), hatalmas,
több szintes rönkvár, kőhajító gépek, őshonos magyar háziállat bemutató és kisállat simogató, és természetes anyagokból
készült kreatív játékok sokasága várja az igényes és autentikus programok szerelmeseit. A jeles napokon, azaz minden
hétvégén számos kézműves, természetismereti és hagyományőrző program várja a látogatókat, egy-egy aktuális téma köré fűzve. A Katica Tanya
éttermét és szálláshelyeit is jószívvel ajánljuk.
Az ajánlat ára:
Az ajánlat érvényes:
Az ár tartalmazza:
Fizetési lehetőségek:
Akadálymentes

belépő: 790 Ft/felnőtt, 740 Ft/gyermek
egész évben
A programon való részvételt.
készpénz

Extrém barlangtúra: földalatti földrajz óra
Trió Barlang
7677 Orfű (C3), Barlangkutató u. 1.
GPS-koordináták: 46o13’56.06’’É, 18o12’00.74’’K
Tel: 30/380-2064
Fax: 72/598-036
E-mail: info@mecsekhaza.hu
Internet: www.mecsekhaza.hu
A kiépítetlen Trió-barlang felfedezése, csillogó cseppkövek
között haladva, kúszva-mászva, ereszkedve, erőt próbáló
élmény. A túrán 8 év felettiek és legalább átlagos fizikai kondícióval rendelkezők vehetnek részt. A barlangkutató geográfus,
geológusvezetők teszik biztonságossá, és információikkal
még érdekesebbé az extrém kirándulást. A kalandtúrán résztvevőknek overállt, barlangász sisakot, fejlámpát, gumicsizmát a helyszínen biztosítanak. A program időtartama kb.
4 óra, előzetes bejelentkezés szükséges.
Az ajánlat ára:
Az ajánlat érvényes:
Az ár tartalmazza:
Fizetési lehetőségek:

4.500 Ft/fő
egész évben
A barlangi túrát túravezetőkkel, a felszerelést és
a Mecsek Háza kiállításának megtekintését és a
túrázók baleset biztosítását.
készpénz, üdülési csekk
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Egy igazi nap falun - óvodásoknak és kisiskolásoknak
MAG Tanya
7479 Bárdudvarnok (B3), Olajhegy 57.
GPS-koordináták: 46o19’47.98’’É, 17o41’17.59’’K
Tel: 82/713-021, 20/546-5232
E-mail: mag@somogy.hu
Internet: www.pihenescentrum.hu
Óvodások és alsó tagozatos iskolásoknak 1 napos osztálykirándulás a Mag Tanyán. Természetközeli felejthetetlen élmények aktív és kreatív programokkal: íjászat, agyagkorongozás,
traktorozás, pónilovaglás, játszótér. Amíg a gyerekek élvezik
a programokat a tanárok és kísérők bográcsban főzhetnek,
kemencében süthetnek.
A MAG Tanya 2010-ben elnyerte a Dél-Dunántúl Turizmusáért díjat, innovatív termék kategóriában.
Az ajánlat ára:
Az ajánlat érvényes:
Az ár tartalmazza:
Fizetési lehetőségek:

1.000 F/fő
2011. május 1-július 1.
A programokat és az étkezést.
készpénz

Osztálykirándulás Mecseknádasdon
Aranypatkó Lovaspanzió
7695 Mecseknádasd (C3), Rékavölgyi u. 28.
GPS-koordináták: 46o13’27.88”É, 18o26’47.86’’K
Tel: 20/399-6875 Fax: 72/563-023
E-mail: aranypatkolovaspanzio@gmail.com
Internet: www.lovaspanzio.eu
Az óbányai patakos völgyben kirándulás még a legnagyobb
nyári kánikulában is jó ötlet, ha hűs, friss erdei levegőre vágyunk. Pisztrángos tavak, kis vízesések, a patak vizén köveken átkelés és megannyi élmény teszi változatossá a túrát.
Az Aranypatkó Lovaspanzió kemencében sült, vagy a konyhán készült, nagymama főztjével felérő ebédje után vár Dani,
a fehér-fekete pöttyös kis póni, és a lovas kocsiba befogott
társai. Lovas kalandok, erdei hangulat, hagyományőrző kézművesség, sportos versenyek, játék és kacagás várja itt a
gyerekeket egész nap!
Az ajánlat ára:
Az ajánlat érvényes:
Az ár tartalmazza:
Fizetési lehetőségek:

2.500 Ft/fő
egész évben
A teljes napi programot (9-15 óráig), ebédet,
lovaskocsizást.
készpénz, üdülési csekk, hitelkártya

Nyári táborok
és táborhelyek

Pécsvárad, Fűzfalabirintus
www.deldunantul.itthon.hu
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A természet élménye
Erdei iskola, osztálykirándulás
és nyári tábor a Dráva árterében
Kormorán Vendégház
7854 Matty (C4), Kossuth u. 92.
GPS-koordináták: 45o47’27.88’’É, 18o26’38.71’’K
Tel: 20/995-6446 Fax: 72/279-264
E-mail: tomturakft@freemail.hu
Internet: http://tom-tura.hu
A szálláshely egy újonnan épült kőépület amely összesen 72 fő elhelyezését biztosítja 3-46-8-10 ágyas szobákban (a kísérőknek külön szoba, fürdőszobával). Ehhez tartoznak az új,
korszerűen felszerelt vizesblokkok, a társalgó, tárolóhelység, konyha. Nyári szabadidős táborainkat elsősorban olyan 30-80 fős csoportoknak ajánljuk, akik előnyben részesítik a túrázást,
kirándulást, kézműves foglalkozásokat, ismerkedést a természettel és a falusi életformával.
Kiegészítő programként a siklósi strandfürdő látogatását, pécsi, siklósi, villányi, ormánsági kirándulást javaslunk. A vendégház területén és környezetében a következő lehetőségek
adódnak szabadidős tevékenységekre: röplabdázás, tollaslabdázás, focipálya kis kapukkal,
tűzrakási lehetőség, szalonnasütés, kerti asztalok, székek, 2 hektáros füves terület.
Az ajánlat ára:
Az ajánlat érvényes:
Az ár tartalmazza:
Fizetési lehetőségek:

13.650 Ft/fő/4 éj (erdei iskola), 17.250 Ft/fő/5 éj
(nyári tábor), 20.850 Ft/fő/6 éj (nyári tábor)
2011. április 1-jétől október 15-ig
A szállást ágyneművel és az étkezést teljes ellátással
első nap vacsorától utolsó nap reggelig.
készpénz, üdülési csekk

Erdei iskola, osztálykirándulás
és nyári tábor Harkányban
Égerliget Vendégház
7815 Harkány (C4), Berek u. 44/e
GPS-koordináták: 45o50’51.35’’É, 18o15’08.99’’K
Tel: 20/995-6446 Fax: 72/279-264
E-mail: tomturakft@freemail.hu
Internet: http://tom-tura.hu
Vendégházunk a város központjától 700 m-re helyezkedik el csendes, nyugodt környezetben
az üdülőtelep szívében. Az épületben 48+3 fő elhelyezésére van lehetőség. A gyerekeknek
4-6-8-10 ágyas szobák szolgálnak szálláshelyül (kísérőiknek külön szoba és fürdőszoba).
Nyári szabadidős táborainkat elsősorban 40-50 fős általános és középiskolás csoportoknak
ajánljuk, fő programként a harkányi strandfürdő látogatásával. Kiegészítő programként a
vendégház területén szabadidős tevékenységet, pécsi, siklósi, villányi, ormánsági kirándulást javaslunk. A vendégház területén és környezetében a következő lehetőségek adódnak
szabadidős tevékenységekre: röplabdázás, tollaslabdázás, focipálya kis kapukkal, tűzrakási
lehetőség, szalonnasütés, kerti asztalok, székek, 2 hektáros füves terület.
Az ajánlat ára:
Az ajánlat érvényes:
Az ár tartalmazza:
Fizetési lehetőségek:

14.650 Ft/fő/4 éj (erdei iskola), 18.500 Ft/fő/5 éj
(nyári tábor), 22.350 Ft/fő/6 éj (nyári tábor)
2011. április 1-jétől október 15-ig
A szállást ágyneművel és az étkezést teljes ellátással
első nap vacsorától utolsó nap reggelig.
készpénz, üdülési csekk

Nyári táborok és táborhelyek

Nyári élmények – tiszta zöldben
Lovastanya Vendégház
7683 Gyűrűfű (B3), Lovastanya
Tel: 73/554-410, 20/6655-950
GPS-koordináták: 17°56’15.7’’É; 46°7’6.5’’K
E-mail: lovastanya@t-online.hu
Internet: www.gyurufu.hu/erdeiiskola
Gyűrűfű ökofalu a baranyai biodiverzitás fővárosa volt 2010ben.
Természet, ökológia, hagyomány, sport, kalandok, közösségépítés. A Veronika Erdei Iskola 18 programmal várja a
táborozó gyerekeket és kísérőit természeti környezetben.
Ha szeretnél lovagolni, íjászkodni, kemencében sütni, éjszakai kalandtúrán és forrásvizsgálaton részt venni, egy földvárat
meghódítani és jurtában aludni, gyere Gyűrűfűre! A minimális
csoportlétszám 14 fő, maximum 33 fő. 10 személyenként
egy fő kísérő számára a kirándulás ingyenes!
Az ajánlat ára:
Az ajánlat érvényes:
Az ár tartalmazza:
Fizetési lehetőségek:

24.162 Ft/6 éj/fő
2011. június 20-augusztus 30.
6 éjszaka szállást jurtában/vendégházban, 6
reggelit, 6 ebédet, 6 uzsonnát, 6 vacsorát és
választott 6 x 2 órás programot.
készpénz

Nyári élmények – aktívan a természetben
Lovastanya Gyűrűfű
7683 Gyűrűfű (B3), Lovastanya
Tel: 73/554-410, 20/6655-950
GPS-koordináták: 17°56’15.7’’É; 46°7’6.5’’K
E-mail: lovastanya@t-online.hu
Internet: www.gyurufu.hu/erdeiiskola
Mozgás = egészség + öröm. A Veronika Erdei Iskolában
többféle sportot és kalandot is kipróbálhatsz az érintetlen természetben és a tiszta levegőn, ha kedved tartja. A választék?
Lovaglás, íjászat, tájfutás, kalandtúra, jóga, terepfutás, foci,
pingpong, sakk, nordic walking. Klassz helyszín, tapasztalt
tábori oktatók. Gyere, várunk! A minimális csoportlétszám 14
fő, maximum 33 fő. 10 személyenként egy fő kísérő számára
a kirándulás ingyenes!
Az ajánlat ára:
Az ajánlat érvényes:
Az ár tartalmazza:
Fizetési lehetőségek:

24.162 Ft/6 éj/fő
2011. június 20-augusztus 30.
6 éjszaka szállást jurtában/vendégházban, 6
reggelit, 6 ebédet, 6 uzsonnát, 6 vacsorát és
választott 6 x 2 órás programot.
készpénz
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A Jakab-hegy legendája tábor
Levendula Alkotóház
7673 Cserkút (B3), Rákóczi utca 18.
GPS-koordináták: 48o04’27.20’’É, 18o08’07.28’’K
Tel: 30/256-1619 Fax: 72/564-108
E-mail: levendulaszinhaz@gmail.com
Internet: http://levendulaszinhet.blogspot.com
Hétfőtől péntekig tartó táborokba várom a 6-12 éves gyerekeket (egyszerre 10 főt) Cserkútra. A tábor alatt a Jakab-hegy
egyik mondájával ismerkedünk meg: kiadós túrával eljutunk
a „vörös kövekig” és a környéket is felfedezzük – térképet
rajzolunk – bábokat készítünk – a fontosabb jeleneteket eljátsszuk – és hogy jó erőben legyünk, bio ételeket eszünk-iszunk, ezért otthon nem is kell
uzsonnacsomagokkal bajlódni.
Az ajánlat ára:
Az ajánlat érvényes:
Az ár tartalmazza:

Fizetési lehetőségek:
Akadálymentes

15.000 Ft/fő
2011. július 18-augusztus 12.
A tematikus programokat Szabó Zsuzsa bábművész
vezetésével 9-16 óra között, valamint napi
háromszori étkezést: tízórai és uzsonna helyi
termékekből, meleg ebéd helyi vállalkozóktól.
készpénz

Nyári tábor a Hegyhát kapujában
Kölyök-Fészek Erdei Iskola
7345 Alsómocsolád (C3), Rákóczi u. 21.
GPS-koordináták: 46o18’48.79’’É, 18o14’44.33’’K
Tel: 72/451-702
E-mail: turizmus.mocsolad@gmail.com
Internet: http://erdeiiskolaalsomocsolad.net
Alsómocsoládon, a tanév ideje alatt 3-5 napos erdei iskolai
programra várjuk vendégeinket. A települést halastavak és
erdők veszik körül, így mind állatvilága, mind növényvilága
gazdag. 373 lélek lakja, így alkalmas a kistelepülések mindennapjainak, valamint a vidéki élet jellegzetességeinek bemutatására is. A „Kölyök-Fészek” Erdei Iskola Ifjúsági Szállóján
egyidejűleg 44 főt tudunk elszállásolni. Az elhelyezés 3 db,
emeletes ágyakkal felszerelt, 16, 18, illetve 10 fős összkomfortos hálóhelyen történik. A szobák előterében kényelmes,
világos – TV –vel és hűtőszekrénnyel felszerelt – társalgót
alakítottunk ki.
Az ajánlat ára:
Az ajánlat érvényes:
Az ár tartalmazza:
Fizetési lehetőségek:

6.340 Ft/fő (alsó tagozatos diákok), 13.350 Ft/fő
(felső tagozatos diákok)
egész évben
Az erdei iskolás szolgáltatásokat, a szállást és az
étkezést.
készpénz, üdülési csekk
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Nyomkereső vadásztábor a Gemencen
Gemenc Zrt. Ökoturisztikai Központ
7142 Pörböly (D3), Bajai út 100.
GPS-koordináták: 46o12’00.42” É, 18o49’57.83” K
Tel: 74/491-483
Fax: 74/591-029
E-mail: vadasztabor@gemenczrt.hu
Internet: www.gemenczrt.hu
A Gemenci Erdő- és Vadgazdaság bentlakásos vadásztábort
szervez 8-15 éves gyermekeknek a Pörbölyi Erdészeti Erdei
Iskolában. A Nyomkereső vadásztábor célja, hogy a résztvevő fiatalokkal megismertessük a vadászat és a vadgazdálkodás szépségét, a vadászat kultúráját és hagyományait, a gemenci tájat az erdő növény- és állatvilágának életközösségét. Az egy hét alatt a táborozók
hivatásos vadászaink, erdészeink és túravezetőink közreműködésével gyalog, kerékpáron,
túrakenuval, lovas fogattal és az erdei vasúttal járják az erdőt, közismert vadászokkal, természetfilmesekkel találkozhatnak. A szálláshely 38 férőhelyes, az erdei iskola tetőterében
közös fürdővel. A vendégház 8 férőhelyes, 2 és 3 ágyas szobákkal, közös fürdővel.
Az ajánlat ára:
Az ajánlat érvényes:
Az ár tartalmazza:
Fizetési lehetőségek:

44.000 Ft/fő
2011. július 3-9.
A programokat, a szállást, valamint napi háromszori
étkezést az ökoturisztikai központban.
készpénz, átutalás

Edzőtáborozás a négyszögletű kerek erdő közepében
Kaszó Vadászház, Üdülő és Sportcentrum
7564 Kaszó (A3), Kaszópuszta 1.
GPS-koordináták? 46o19’16.79’’É, 17o13’27.94’’K
Tel: 82/445-818
Fax: 82/445-819
E-mail: hotel@kaszort.hu
Internet: www.kaszort.hu
A edzőtábor magában foglalja: szállás 2 x 2 ágyas erdei
lakjainkban, szabványméretű sportcsarnok-használat, erdei
tornapálya használat, nyáron kültéri medencehasználat, füves
focipálya
Az ajánlat ára:
Az ajánlat érvényes:
Az ár tartalmazza:

Fizetési lehetőségek:

9.350 Ft/főtől/2 éj
egész évben
A szállást, teljes ellátást, sportcsarnok használatát,
szauna, szolárium, szolárium, masszázs
igénybevételét, utazást a kisvasúton, hajtányozást,
lovaskocsikázást, teniszpálya használatát,
kerékpárhasználatot
készpénz, hitelkártya, üdülési csekk
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Nyári napközis tábor a Katica tanyán
Katica Tanya – Aktív Pihenés Központ
7477 Patca (B3), Faluvég
GPS-koordináták: 46o17’02.97’’É, 17o43’48.03’’K
Tel: 30/411-6002
E-mail: info@katicatanya.hu
Internet: www.katicatanya.hu
A Napközis Tábor résztvevői napi két erdő-mező ismeret,
kézműves és hagyományőrző foglalkozás, valamint lovas
program közül válogathatnak.
Az ajánlat ára:
Az ajánlat érvényes:
Az ár tartalmazza:

Fizetési lehetőségek:
Akadálymentes

14.500 Ft/fő (heti 5 napos
turnusokban)
2011. június 27-től
A Tábor két részletben fizethető díjáért változatos
szabadtéri és műhelyprogramokat, tízórait, ebédet
és uzsonnát biztosítunk kaposvári indulással és
érkezéssel.
készpénz

Nyári sátortábor Drávaszentesen
Dráva Kapu Bemutatóközpont
7570 Barcs-Drávaszentes (B4), Fő u. 1.
GPS-koordináták: 45o59’43.31’’É, 17o25’16.48’’K
Tel: 30/405-6471 Fax: 72/517-229
E-mail: wodtke@ddnp.kvvm.hu
Internet: www.ddnp.hu
A gyerekek a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság munkatársainak segítségével ismerhetik meg a Dráva csodálatos élővilágát, a érdekes vízi élőlényeket, a madarak világát.
A programkínálatot játékok, kirándulások is színesítik. A sátrak 4-8 személyesek.
Az ajánlat ára:
Az ajánlat érvényes:
Az ár tartalmazza:
Fizetési lehetőségek:

24.900 Ft/fő
2011. június 19-24.
A szállást, naponta háromszori étkezést (ebből egy
meleg), gyümölcsöt, müzli szeletet, programokat.
készpénz, üdülési csekk
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Zöldike Öko- és Életmód Tábor, Orfű
Orfű-Tekeres Ifjúsági Szállás
7677 Orfű (C3), Petőfi u. 6.
GPS-koordináták: 46o95’98’’7É, 18o73’86.1’’K
Tel: 30/411-5652, 30/956-4302
Fax: 72/534-969
E-mail: tekeres@tekeres.t-online.hu
Internet: www.orfu-diakszallas.hu
Szeretnéd megismerni kimerült Földünk panaszait, és ellesni
a praktikákat megmentésére? Ha igazán „zöldnek” érzed magad, és szeretnél egy egészséges hetet környezetbarátokkal
tölteni, csatlakozz a Zöldike Ökotábor csapatához!
A szálláshely egy 40-es években épült sváb polgári jellegű
ház, istállóval. A 15-20 méteres fenyőfák egyedülálló látványt
nyújtanak belső udvarunkban. A házban működő ifjúsági
szállás 53 fő, míg a panzió jellegű szobák 30 fő befogadására
alkalmasak. Mindehhez házias vendéglátás és számos szabadidős program társul.
Az ajánlat ára:
Az ajánlat érvényes:
Az ár tartalmazza:

Fizetési lehetőségek:

25.500 Ft/fő
2011. július 25-29., augusztus 8-12., augusztus 1519.
A szállást, napi háromszori étkezést, 24 órás orvosi
és kísérői felügyeletet, szakképzett pedagógusok
biztosítását a programokhoz, biciklikölcsönzés díját,
kirándulás utazási költségét, saját díszítésű pólót és
vászontáskát, kézműves foglalkozások alapanyagait,
ZÖLDIKE Ökotábor diplomáját.
készpénz, üdülési csekk
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Kulturális élmények
„Játsszunk bábszínházat” napközis tábor, Pécs
Bóbita Bábszínház
7626 Pécs (C3), Felsővámház utca 50.
GPS-koordináták: 46o04’43.33’’É, 18o14’45.46’’K
Tel: 72/210-301, 20/967-5999
Fax: 72/211-791
E-mail: kozmandi108@gmail.com
Internet: www.bobita.hu
5 napos tábor 5-től 12 éves korig. Igazi kulturális élményt
kínálunk, ahol a gyerekek maguk keltik életre a mesék világát.
A táborokat színész és kézműves szakemberek vezetik, naponta 8-16.30-ig.
Az ajánlat ára:
Az ajánlat érvényes:
Az ár tartalmazza:
Fizetési lehetőségek:
Akadálymentes

20.000 Ft/hét/fő, minden testvér után 5.000 Ft
kedvezmény
2011. június 27-től augusztus 5-ig, hétfőtőlpéntekig
3 étkezést, drámajátékot, báb- és díszletkészítést,
színjátszást, szabadtéri játékokat.
készpénz

Mazsola Főzőiskola, Orfű
Orfű-Tekeres Ifjúsági Szállás
7677 Orfű (C3), Petőfi u. 6.
GPS-koordináták: 46o95’98’’7É, 18o73’86.1’’K
Tel: 30/411-5652, 30/956-4302
Fax: 72/534-969
E-mail: tekeres@tekeres.t-online.hu
Internet: www.orfu-diakszallas.hu
Szeretnél főzni, de otthon nem engedik?
Szeretnél sütni, de anyukád sem tud igazán?
Ne légy mazsola, próbáld ki főzőiskolánkat!
Az ajánlat ára:
Az ajánlat érvényes:
Az ár tartalmazza:

Fizetési lehetőségek:

34.500 Ft/fő
2011. július 3-8., július
24-29., augusztus 7-12.,
augusztus 14-19.
Szállást, napi ötszöri
étkezést, 24 órás orvosi
és kísérői felügyeletet,
szabadidős programok belépődíját, szakképzett
oktatók biztosítását a főzésekhez, főzőiskola
receptgyűjteményét, táborozásról készített
fotóalbumot, Mazsola főzőiskola egyenruháját és
diplomáját.
készpénz, üdülési csekk
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Hun-magyar tábor
MAG Tanya
7479 Bárdudvarnok (B3), Olajhegy 57.
GPS-koordináták: 46o19’47.98’’É, 17o41’17.59’’K
Tel: 82/713-021, 20/546-5232
E-mail: mag@somogy.hu
Internet: www.pihenescentrum.hu
8-10 éves fiúknak-lányoknak hun-magyar tábor aktív és kreatív programokkal: kemencés ételek készítése, ruhakészítés,
íjászat, botolás, agyagozás, ismerkedés a lóval, rovásírás
tanulás, dobolás, erdei kirándulások, játékos foglalkozások,
tábortűz, regölés.
Közel 2 hektáros parkosított területen, Bárdudvarnok mellett fekszik a vendégházunk.
Baráti társaságokat, kikapcsolódni vágyó párokat, a csendet, nyugalmat szerető családokat sok szeretettel várjuk. A kirándulás után gyógymasszázzsal, svédmasszázzsal kényeztetjük vendégeinket. A gyerekek a friss levegőn felszabadultan szaladgálhatnak, játszhatnak. Hinta, homokozó, csúszda és nyáron pancsoló medence is rendelkezésükre áll.
Az ajánlat ára:
Az ajánlat érvényes:
Az ár tartalmazza:
Fizetési lehetőségek:

25.000 F/fő/4 éj
2011. június 20-24.
Szállást, napi 3+2 étkezést, a fent felsorolt
programokat, foglalkozásokat.
készpénz

Ókori kalandtúra
Lugio Napok 2011 VII. Nemzetközi Limes Tábor
7712 Dunaszekcső (D3), Kossuth u. 33.
GPS-koordináták: 46o05’18.16’’É, 18o45’30.13’’K
Tel: 69/535-010, 20/661-7655
E-mail: lugionapok@gmail.com
Internet: www.lugio.hu
Ókori kalandtúra: Szórakoztató és tartalmas kikapcsolódás
egész nap szakemberek irányításával. Állomások: régészet,
örökségvédelem, római hadsereg, kelták, numizmatika, muzeológia, művészet, építészet, gasztronómia, antik játékok,
hajózás, természetvédelem, ókeresztény vallástörténet, zene.
Fesztivál programok: vásári forgatag, jelmezes felvonulás, római gálya, hadi bemutatók, színházi előadások, koncertek, régészeti és néprajzi kiállítás,
további meglepetések. A tábor néhány programján (megnyitó, felvonulások) korhű jelmezek viselését kérjük, amit korlátozott számban kölcsönözni tudunk (bérleti díj 200 Ft/db
+ 300 Ft kaució). A rendezvényt követően minden csapat a táborról készült multimédiás
DVD összeállítást kap ajándékba.
Az ajánlat ára:
Az ajánlat érvényes:
Az ár tartalmazza:
Fizetési lehetőségek:

nyári tábor: 22.000 Ft/diák, napközi: 12.000 Ft/diák
2011. július 12-17.
Szállást, napi 3 étkezést, programokon való
részvételt, fesztiválbelépőt, kompköltséget.
készpénz, átutalás
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Alkotó tábor Annafürdőn
Turisztikai és Természetismereti Központ
7184 Lengyel (C3), Annafürdő 176.
GPS-koordináták: 46o38’29’’É, 18o37’23’’K
Tel: 74/482-487, 30/947-0898
E-mail: szegedi@gyulajzrt.hu
Internet: www.erdeiiskola.gyulajzrt.hu
A bőrözés, kosárfonás, nemezelés és fafaragás fortélyaival
ismerkedhetnek meg a résztvevők. Mindezen felül biciklis és
gyalogtúra várja a természetszerető táborlakókat. Esténként
táncházzal, előadásokkal színesítjük a tábor életét.
Az ajánlat ára:
Az ajánlat érvényes:
Az ár tartalmazza:

Fizetési lehetőségek:

35.000 Ft/fő
2011. július 25-29.
Szállást, programokon
való részvételt egész
nap, anyagköltség, napi 3-szori étkezést,
biciklikölcsönzést.
készpénz

Víz, víz, víz...
Strand közeli nyári tábor
Gunarasi Gyermek és Ifjúsági Tábor
7200 Dombóvár-Gunaras (C3), Tó utca 10.
GPS-koordináták: 46o24’12.47’’É, 18o10’22.43’’K
Tel: 74/565-072, 20/369-7447
Fax: 74/465-428
E-mail: dtars@tolna.net
Internet: www.dombovarportal.hu
A gyermek és ifjúsági tábor Dombóvár-Gunaras üdülőhely
központi utcájában, a Gunarasi Gyógy- és Strandfürdőtől 300
méterre fekszik. A tábor területén árnyas fák alatt 5 db faház
és egy közösségi ház biztosítja a szállást a gyermekek és kísérőik részére. A faházak 2 szobásak (3 illetve 4 ágyasak),
fürdőszobával, wc-vel felszereltek. A tábor egyidejűleg 35 fő
fogadására alkalmas. Kitűnő helyszíne osztálykirándulásoknak, edzőtáboroknak, családok, barátok nyaralásainak is.
Az ajánlat ára:
Az ajánlat érvényes:
Az ár tartalmazza:
Fizetési lehetőségek:

1.385 Ft/fő/éj (gyermek 18
éves korig), 1.780 Ft/fő/éj
(felnőtt)
2011. május 1-jétől szeptember 15-ig
A szállást, igény szerint étkezési lehetőség,
bográcsozási és tábortűz rakási lehetőség,
sportpálya használata közelben.
készpénz, üdülési csekk
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Vízicsibe tábor
Dunaföldvár Vízitelep Duna-part
7020 Dunaföldvár (D2), Mélyút vízitelep
GPS-koordináták: 46o48’52.55’’É, 18o55’18.82’’K
Tel: 30/914-3877
E-mail: bvskdf@t-online.hu
Internet: www.vizitura-df.uw.hu
Duna-parti sátortábor, kajakozás, kenuzás, csónakázás,
„békászás”, vízitúra, lovaglás, sétakocsikázás, homokozó,
strandröplabda pálya, csocsó, pingpong. Kézműves foglalkozás, bátorság próba, tábortűz, avatás, vízitúrázási ismeretek
elsajátítása.
A szállás füves sátorhely a Duna-parton, melegvizes zuhanyzóval és mosdóval, villany,
hűtőszekrény, tűzrakó-hely rendelkezésre áll.
Az ajánlat ára:
Az ajánlat érvényes:
Az ár tartalmazza:

Fizetési lehetőségek:

4.500 Ft/fő/nap
2011. július 28-augusztus 31-ig
Szállást, napi ötszöri étkezést, belépődíjakat, kajak/
kenu/csónak kölcsönzést, szervezési díjat, gyermek
felügyeleti díjat, sportszerek használatát, vízitelep
használatát, vízitúra utazási és hajószállítási díját,
gyermek foglalkozások anyagköltségét.
készpénz

Rosszcsonti Horgásztábor, Orfű
Orfű-Tekeres Ifjúsági Szállás
7677 Orfű (C3), Petőfi u. 6.
GPS-koordináták: 46o95’98’’7É, 18o73’86.1’’K
Tel: 30/411-5652, 30/956-4302
Fax: 72/534-969
E-mail: tekeres@tekeres.t-online.hu
Internet: www.orfu-diakszallas.hu
Ha nagy Ho-Ho-Ho horgász akarsz lenni, és imádod a botodat
lógatni, gyere velünk nyáron nagyokat horgászni…
Egyedülálló lehetőség, hogy tanulj a nagyoktól, Lőrincz László profi horgásztól, a Dél-Dunántúl egyik legjelentősebb horgászparadicsomában, mely az Orfűi tavaknál található.
Az ajánlat érvényes:
Az ár tartalmazza:

Fizetési lehetőségek:

Az ajánlat ára:
31.500 Ft/fő
2011. július 3-8., július 24-29., augusztus 7-12.,
augusztus 14-19.
Szállást, napi háromszori étkezést, 24 órás orvosi
és kísérői felügyeletet, szabadidős programok
belépődíját, napijegyet a horgászatokhoz,
szakképzett oktatók, legnagyobb fogás
megörökítése, horgász diploma.
készpénz, üdülési csekk
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Aktív kikapcsolódás
Hagyományőrző lovas tábor és lovas napközi
Meistro Lovasklub
7400 Kaposvár (B3), Keceli bejáró
GPS-koordintáták: 46o21’45.56’’É, 17o45’34.58’’K
Tel: 30/216-8528 Fax: 82/424-381
E-mail: meistro@t-online.hu
Internet: http://meistro.hu
Napi kétszeri lovaglás közben megismerkedhettek a futószáras oktatással, a lovardai munkákkal, tereplovaglással,
ügyességi és egyensúlyfejlesztő lovas játékokkal, elsajátíthatod a lótartás és lóápolás apró fortélyait. Bepillanthatsz
a lovagok, a huszárok és a somogyi betyárok világába, kipróbálhatod fegyvereiket, pajzsaikat. Mindezen túl vár az állatsimogató, állat etetés, kovácsmúzeum, népi játékok, pingpong, röplabda, foci, íjászat, számháború, horgászat vagy
városnézés (kísérővel).
A szállásunk 3 szobás összkomfortos lovasszálló, az istállótól 300 méterre. Az ideális
létszám 8-10 fő táboros és max. 15 fő napközis kisvendég.
Az ajánlat ára:
Az ajánlat érvényes:
Az ár tartalmazza:

Fizetési lehetőségek:

3.500 Ft/fő/nap (napközi), 5.500 Ft/fő/nap (tábor)
egész évben
A lovas tábor és a lovas napközi résztvevői a
tudásuknak megfelelően lovagolhatnak napi két
alkalommal. A lovas napközit a közelben lakók
számára ajánljuk, érkezés reggel 8-ig, távozás 17
óráig. A lovas tábor minden hétfő reggeltől péntek
délutánig tart. A lovas tábor díja napi háromszori,
a lovas napközi díja pedig napi egyszeri étkezést
tartalmaz.
készpénz

Tóparti táborhely a Mecsek legmagasabb csúcsa alatt
Zengő Ifjúsági Tábor
7720 Pécsvárad (C3), Tóvölgy 14.
GPS-koordináták: 46o9’29.21’’É, 18o25’19.83’’K
Tel: 70/382-6332
E-mail: zengotabor@gmail.com
Internet: www.zengotabor.hu
Ifjúsági szálláshely a Zengő lábánál, a Pécsvárad melletti
Dombay-tónál, erdei iskolák, osztálykirándulások, táborok
részére 55 főig, áprilistól októberig. Gyönyörű, nyugodt környezet, remek kikapcsolódási és kirándulási lehetőségek.
Az ajánlat ára:
Az ajánlat érvényes:
Az ár tartalmazza:
Fizetési lehetőségek:

1.900 Ft/fő/nap
2011. április 20-október 31.
A szállást.
készpénz

Nyári táborok és táborhelyek

Napközis tábor a Mecsextrém Parkban
Mecsextrém Park
7628 Pécs (C3), Árpádtető 1.
GPS-koordináták: 46o08’09.26’’É, 18o15’09.73’’K
Tel: 72/224-440
Fax: 72/515-927
E-mail: info@mecsextrem.hu
Internet: www.mecsextrem.hu
Nyári szünetben minden héten napközis táborba várjuk a
6-12 év között gyermekeket. Játékaink: kalandvár, kötélpiramis, gokartok, játszóház, erdei bob, alpesi kötélpálya, ugráló
asztalok, rodeóbika stb.
Az ajánlat ára:
Az ajánlat érvényes:
Az ár tartalmazza:
Fizetési lehetőségek:

18.500 Ft/fő/hét (5 nap)
2011.június 13-augusztus 26., nyitva tartás:
naponta 9.00-19.00
5 napos szervezett játékot a park játékain,
kézműveskedéssel és erdei kirándulással
kiegészítve.
készpénz, üdülési csekk

Barlangász nyári tábor
Mecsek Háza
Orfű (C3), Barlangkutató u. 1.
GPS-koordináták: 46o09’43.63’’É, 18o13’04.02’’K
Tel: 30/380-2064
Fax: 72598-036
E-mail: info@mecsekhaza.hu
Internet: www.mecsekhaza.hu
Felszíni túrák a Mecsekben, tréfás vetélkedők, játékos feladatok, strandolás, csillagles, denevér-figyelés, kőzetkiállítás,
barlangászás, túlélő csomózás, tábortűz kürtőskalács sütéssel, éjszakai séta. A táborhoz a felszerelést (overall, kobak,
lámpa, fejlámpa) biztosítjuk. A szállás 1 db 3 férőhelyes, 1 db
11 férőhelyes, 1 db 20 férőhelyes, valamint 1 db 4 férőhelyes
apartmanban biztosítjuk. A minimum létszám 6, a maximum
30 fő.
Az ajánlat ára:
Az ajánlat érvényes:
Az ár tartalmazza:
Fizetési lehetőségek:

29.500 Ft/fő/5 éjszaka
2011. június 20-25, július 18-23., augusztus 15-20.
A szállást (6 nap/5 éjszaka), napi háromszori
étkezést, az általunk szervezett programok
költségét.
készpénz, üdülési csekk
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Üveghegy Nyári Napközi
Fűzfa Panzió és Üveghegy Ifjúsági Szállás
8656 Nagyberény (C2), Szabadság u. 44/a
GPS-koordináták: 46o09’43.63’’É, 18o13’04.02’’K
Tel: 30/226-6437
E-mail: ila@fuzfapanzio.hu
Internet: www.fuzfapanzo.hu
Célunk, hogy a gyerekek megismerjék és megszeressék a
természetet. A szülőknek azt a biztos tudatot kínáljuk, hogy
gyermekük szakképzett felügyelettel, hasznosan és élményekkel gazdagodva tölti el szünidejét. A gyerekek egész nap
friss levegőn, gyönyörű környezetben, a természet szívében,
forgalommentes helyszínen töltik a napközi idejét.
Az ajánlat ára:
Az ajánlat érvényes:
Az ár tartalmazza:
Fizetési lehetőségek:

16.000 Ft/fő (testvéreknek 20% kedvezmény)
2011. augusztus 1-5.
A programokat (lovaglás, fazekasság, íjászat,
kézműves foglalkozások) és napi háromszori
étkezést.
készpénz, üdülési csekk

Haramia Gyermektábor, Orfű
Orfű-Tekeres Ifjúsági Szállás
7677 Orfű (C3), Petőfi u. 6.
GPS-koordináták: 46o95’98’’7É, 18o73’86.1’’K
Tel: 30/411-5652, 30/956-4302
Fax: 72/534-969
E-mail: tekeres@tekeres.t-online.hu
Internet: www.orfu-diakszallas.hu
Haramia Gyermektábor, több mint élmény…kihívás!
Ha unod már a megszokott táborokat…Ha szeretnél hasznos,
de szórakoztató dolgokat tanulni…Ha kíváncsi vagy, milyen
is egy igazi haramia élete….Akkor gyere el az Orfűi Haramia
Gyermektáborba!
Szálláshelyünk egy 40-es években épült sváb polgári jellegű ház, istállóval. A 15-20 méteres fenyőfák egyedülálló látványt nyújtanak belső udvarunkban. A házban működő ifjúsági
szállás 53 fő, míg a panzió jellegű szobák 30 fő befogadására alkalmasak. A falusi jelleghez házias vendéglátás és számos szabadidős program társul.
Az ajánlat ára:
Az ajánlat érvényes:
Az ár tartalmazza:

Fizetési lehetőségek:

32.000 Ft/fő
2011. július 3-8., július 24-29., augusztus 7-12.,
augusztus 14-19.
Szállást, napi háromszori étkezést, 24 órás orvosi
és kísérői felügyeletet, szabadidős programok
belépődíját, a kerékpártúrához kerékpár kölcsönzési
díját, földalatti barlangtúrához szükséges
felszerelést, szakvezetés díját, táborozásról készített
fotóalbumot, „Haralimpián” megszerezhető érmet és
ajándékot.
készpénz, üdülési csekk

Nyári táborok és táborhelyek

Nyári tábor Mecseknádasdon
Aranypatkó Lovaspanzió
7695 Mecseknádasd (C3), Rékavölgyi u. 28.
GPS-koordináták: 46o13’27.88”É, 18o26’47.86’’K
Tel: 20/399-6875
Fax: 72/563-023
E-mail: aranypatkolovaspanzio@gmail.com
Internet: www.lovaspanzio.eu
Az óbányai patakos völgyben kirándulás még a legnagyobb
nyári kánikulában is jó ötlet, ha hűs, friss erdei levegőre
vágyunk. Pisztrángos tavak, kis vízesések, a patak vizén köveken átkelés és megannyi
élmény teszi változatossá a túrát. Az Aranypatkó Lovaspanzió kemencében sült, vagy a
konyhán készült, nagymama főztjével felérő ebédje után vár Dani, a fehér-fekete pöttyös
kis póni, és a lovas kocsiba befogott társai. Lovas kalandok, erdei hangulat, hagyományőrző kézművesség, sportos versenyek, játék és kacagás várja itt a gyerekeket egész nap!
Családias környezetben 8 kétágyas szobával és melegkonyhás étteremmel várjuk kedves
vendégeinket.
Az ajánlat ára:
Az ajánlat érvényes:
Az ár tartalmazza:
Fizetési lehetőségek:

24.500 Ft/fő/5 nap (napközis), 35.500 Ft/fő/5 éj
(bentlakásos
2011. július 11-15., július 25-29., augusztus 8-12.
Az 5 napi programot (8-16.30 óráig), napi
ötszöri étkezést (napköziseknek 3-szor), szállást
(bentlakóknak).
készpénz, üdülési csekk, hitelkártya
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Gyerek Lovastábor Orfűn
Tekeresi Lovaspanzió
7677 Orfű (C3), Petőfi S. u. 3.
GPS-koordináták: 46o09’58.80’’É, 18o07’38.48’’K
Tel: 72/498-032, 30/227-1401
Fax: 72/498-032
E-mail: info@tekeresilovaspanzio.hu
Internet: www.tekeresilovaspanzio.hu
Kedves 6-16 éves lóbarátok! Változatlan szeretettel várunk
benneteket nyári lovastáborainkba! Itt, ha még nem tanultál,
megismerkedhetsz a lovaglás alapjaival, a lovak mindennapjaival, a lószerszámokkal. És ha kellőképpen elfáradtál az
aktív testmozgásban, készíthetsz lovas képet, zsonglőrlabdát,
gyöngyöt fűzhetsz, stb… és persze új barátságokat is köthetsz. Nyáron szép időben fürdeni is fogunk, de tollasozhatsz,
ping-pongozhatsz, sétálhatsz vagy dédelgetheted a kutyákat,
kecskéket, lovakat és a pónit.
A helyi védettséget élvező épületegyüttesben 43 + 15 személy számára tudunk két komfortfokozatú szálláshelyet biztosítani. Saját étteremmel rendelkezünk, melyet egyben közösségi helyiségként is lehet használni.
Az ajánlat ára:
Az ajánlat érvényes:
Az ár tartalmazza:

Fizetési lehetőségek:

30.500 Ft/fő
2011. június 26-július 1., július 2-7.
Szállást, napi négy étkezést, lovasoktatást,
kézműves anyagok költségét. Kedvezmények:
testvéreknek 1.000 Ft/fő kedvezmény, 10 fő együttes
jelentkezése esetén 1 fő kísérő felnőtt ingyenes
részvétele biztosított.
készpénz, üdülési csekk

Osztálykirándulás és táborozás Beremenden
Hotel Beremend Rose
7827 Beremend (C4), József A. utca 12.
GPS-koordináták: 45o47’43.64”É, 18o25’33.53’’K
Tel: 72/574-051, 30/864-5860
Fax: 72/574-052
E-mail: info@dp.t-online.hu
Internet: http://hotelberemendrose.hu
Az 5 nap alatt a nálunk megszálló csoportok megismerkedhetnek a kovácsmesterség rejtelmeivel egy bemutató keretében. Gyárlátogatás során betekinthetnek a cementgyártás
folyamatába. Felkeresik Beremenden az Iskolatörténeti Múzeumot és a Megbékélés Kápolnát. A nyári hónapokban pedig
strandolásra is lehetőség nyílik a településen.
A Villányi-hegység közelében, Baranya megye déli kapujában található a 44 szobás, 156
férőhelyes Hotel Beremend Rose. Szolgáltatásaink között szerepel továbbá programszervezés, konferencia terem, masszázs lehetőség.
Az ajánlat ára:
Az ajánlat érvényes:
Az ár tartalmazza:
Fizetési lehetőségek:

19.000 Ft/fő/4 éjszaka
egész évben
Szállást, teljes ellátását, kovácsműhely
megtekintését bemutatóval, gyárlátogatást, múzeum
és a kápolna megtekintését.
készpénz, üdülési csekk

Gyerekbarát
rendezvények
Bikal, Reneszánsz Élménybirtok
www.deldunantul.itthon.hu
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Hőspróbák a Dél-Dunántúlon
A régió hét történelmi várában, Pécsváradon (C3), Siklóson
(C4), Szigetváron (B3), Ozorán (C2), Simontornyán (D2),
Dunaföldváron (D2), Máré várában (C3) és a Reneszánsz
Élménybirtokon, Bikalon (C3)
E-mail: info@hosproba.hu
Internet: www.hosproba.hu

A Dél-dunántúli várak és kastélyok történelmi hőseik utódait keresik, kalandos megmérettetésre hívják az ország ifjait. Ügyességüket és kitartásukat most igazi hőspróbákon
bizonyíthatják a jelöltek, vitézurak és várkisasszonyok. A hőspróbák mindenekelőtt olyan,
a gyerekes családok számára vonzó, izgalmas, változatos hétvégi programot biztosítanak
(május 1-étől szeptember végéig, minden szombaton és vasárnap a várakban, szombat
délután az élménybirtokon), melyek az adott helyszín történetéhez, legendájához kötődnek. Csatlakozz Zrínyi Miklóshoz és hős társaihoz! Mondd meg a szüleidnek, hogy minden
helyszínen legalább fél napot szánjanak erre a programra, - megéri!
Az ajánlat ára:
Az ajánlat érvényes:
Az ár tartalmazza:
Fizetési lehetőségek:

1.500 Ft/hőspróbázó, 500 Ft/hőskísérő
2011. május 1 – szeptember 30.
A játékban való részvételt, a garantált ajándékokat
és azokat az eszközöket, amelyeket a helyszínen
készítenek, majd haza is vihetnek a hősjelöltek.
készpénz

Gyerekbarát rendezvények

Gemenc Zrt. Ökoturisztikai Központ programjai
7142 Pörböly (D3), Bajai út 100.
GPS-koordináták: 46o12’00.42” É, 18o49’57.83” K
Tel: 74/491-483 Fax: 74/591-029
E-mail: okocentrum@gemenczrt.hu
Internet: www.gemenczrt.hu
• Két napos kenutúra a Gemenci erdőben
Időpontok:
2011. július 23-24., augusztus 6-7.
Részvételi díj:
8.000 Ft/gyermek, 15.000 Ft/felnőtt
• Alkonyatból az éjszakába
Időpont:
2011. július 16.
Részvételi díj:
1.200 Ft/gyermek, 2.000 Ft/felnőtt, 6.000 Ft/család
• Utazz Holddal
Időpontok:
Részvételi díj:

2011. augusztus 12., november 12.
1.200 Ft/gyermek, 2.000 Ft/felnőtt

• Sétahajózás a Dunán, kerékpártúra Keselyűsbe
Időpont:
2011. augusztus 20.
Részvételi díj:
1.450 Ft/gyermek, 2.350 Ft/felnőtt
• Szarvasbőgés hallgató túrák
Időpontok:
2011. szeptember 3., szeptember 9., szeptember 10.,
szeptember 11., szeptember 16., szeptember 17., szeptember 27.
Részvételi díj:
750 Ft/gyermek, 1.500 Ft/felnőtt
• Gemenci Erdei Vasút napja
Időpont:
2011. szeptember 17.
Részvételi díj:
1.200 Ft/gyermek, 2.000 Ft/felnőtt, 6.000 Ft/család
• Avartaposó túra
Időpont:
2011. október 1.
Részvételi díj:
1.500 Ft/gyermek, 2.500 Ft/felnőtt
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Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. programjai
Turisztikai és Természetismereti Központ
7184 Lengyel (C3), Annafürdő 176.
GPS-koordináták: 46o38’29’’É, 18o37’23’’K
Tel: 74/482-487, 30/947-0898
E-mail: szegedi@gyulajzrt.hu
Internet: www.erdeiiskola.gyulajzrt.hu
• Szent Iván éj: Szentjánosbogarak fényében
Időpont:
2011. június 24.
Részvételi díj:
500 Ft
• I. Családi hétvége: mesél az erdő
Időpont:
2011. július 2.
Részvételi díj:
500 Ft
• II. Családi hétvége: Mesél az erdő
Időpont:
2011. augusztus 13.
Részvételi díj:
500 Ft
• III. Családi hétvége: Madár megfigyelési Világnap
Időpont:
2011. szeptember 24.
Részvételi díj:
500 Ft.

Impresszum
Készült a Magyar Turizmus Zrt.
Dél-Dunántúli Regionális Marketing Igazgatóságának megbízásából
Nyomda: CREW Nyomdaipari Szolgáltató Kft.
Ingyenes kiadvány
Pécs, 2011
A kiadványban szereplő ajánlatok tartalmáért és az ajánlatok mellett megjelent képi
illusztrációkért a Magyar Turizmus Zrt.
nem vállal felelősséget.
További információért kérjük, keresse közvetlenül a szolgáltatókat!
Az árak tájékoztató jellegűek.
Változtatás jogát fenntartjuk.
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Szívedhez legközelebb

