Mecsekerdő Zrt.
Nyári táborok Sás-völgyben – Mókus Suli
Erdészeti Erdei Iskola és Erdő Háza 2014

Magonctábor (június 23. – 27., július 28. – augusztus 1., augusztus 18. – 22.)
6-10 éves gyerekeknek

Osztálykirándulás és
Nyári Tábor Kínálat
a Dél-Dunáltúli Ökoturisztikai
Klaszter szolgáltatóinál

A tábor programja: erdőn, mezőn barangolás, ismerkedés az erdő növényeivel,
állataival, játékok, Mecsextrém Park.
Gyalogcincér tábor (június 30. – július 4., augusztus 4. – 8.) nagyobb gyerekeknek
A tábor programja: a turistatérkép és a tájoló használata valamint néhány túlélési
technika elsajátítása, túrák, játékok, Mecsextrém Park.

„Erdőkerülők” tábora (augusztus 25 – augusztus 29.) sérülteknek
A tábor programja: erdei túrák, kisvasutazás, falusi múzeumlátogatások, állatok
simogatása Bőszénfán, vadállatok etetése, természetismereti játékok, Mecsextrém Park.

Fűben, fában játék (július 14. – 18., július 21. – 25.)
A tábor programja: a környék növény- és állatvilágának felfedezése, ismerkedés a
természet adta anyagokkal és kreatív felhasználásukkal, Mecsextrém Park.

Az 5 napos tábor részvételi díja: 27.500 Ft/fő, testvérek együttes jelentkezésekor a
második gyermek részvételi díja: 22.000 Ft/fő. Jelentkezési határidő: 2014. június 10-ig.

Természetfotós tábor (augusztus 11. – 15.) 10-14 éveseknek
A tábor programja: a természet felfedezése és megismerése, az átélt és megtapasztalt pillanatok rögzítése fényképezőgéppel, Mecsextrém Park.

Információ, jelentkezés:

„Sulira hangoló” játéktábor (augusztus 25. – 29.)
A tábor programja: a nyár búcsúztatása, játékos, egyben ismeretszerző ráhangolódás a közelgő iskolakezdésre, Mecsextrém Park.
Az 5 napos táboraink részvételi díja 27.500 Ft, testvérek jelentkezésekor a második
gyermek részvételi díja 22 000 Ft.
Jelentkezési határidő: 2014. május 30-ig.

Információ, jelentkezés:

Dél-Dunántúli Ökoturisztikai Klaszter - Gyeregyalog.hu Egyesület
7477 Patca, Fő u. 9., 7625 Pécs, Vince u. 9/2.
E-mail: info@gyeregyalog.hu Web: www.gyeregyalog.hu

A Turisztikai és Természetismereti Központ a Tolnai-hegyhát egyik legszebb erdővel
borított völgyében, az Apponyi grófok kedvelt üdülőhelyén, hatalmas öreg fák
árnyékában, az Annafürdői forrás mellett helyezkedik el. Az év ökoturisztikai
létesítménye 2011. pályázaton III. helyezést ért el látogatóközpont kategóriában!

Erdei iskola, kulcsosház, vendégház, 48 férőhely, teljes ellátás
Parkerdő, tanösvények, pihenő tó
Vadaspark és házi állat simogató
Kerékpárkölcsönzés és túra útvonalak
Megújuló energiaforrások (nap, szél, biomassza)
Zöld technológiák (szürkevíz, vályog- és faépítészet, …)
Ökogazdálkodás (régi gyümölcsfajták)
Interaktív kül- és beltéri eszközök, kiállító-terem

Élményközpont:

50 féle program a hagyományőrzés, a gazdálkodás, a természetismeret és a
kézművesség területén. Ízelítőül néhány: kenyérsütés kemencében, tréfás népi
játékok, traktorozás, nemezelés. Ideális helyszín nyári táborok, osztálykirándulások, erdei iskolák számára!

Természetismereti és környezetvédelmi modulok
Térképismeret, tájfutás, éjszaki túrák, vadles
Bronzkori földvár, Papdi kápolna, Apponyi kastély
Kenyér- és perec sütés kemencében, vályogvetés
Fajáték készítés, nemezelés, csuhézás, korongozás
Csapatépítő programok, kincskeresés, lovas programok
Méhészet, gombagyűjtés, gyógynövények

Cím: 7184 Lengyel, Annafürdő 176.
Tel.: +36/30/947-0898; +36/74/482-487
E-mail: annafurdo@gyulajzrt.hu
Web: www.erdeiiskola.gyulajzrt.hu

A Katica Tanya egy igazi élményparadicsom, amely kicsiknek és nagyoknak
egész évben remek szórakozási, tanulási és aktív pihenési lehetőséget nyújt.

Programok:

Programok

Elérhetőségeink:

Katica Tanya
Magyarországon egyedülál ó Élményközpont

tucatnyi kül- és beltéri játszóalkalmatosság
fedett óriás csúszdapark – többszintes felnőtt és gyerek játszólabirintus
XIII. századi mintára épített palánkvár és óriás hajítógép
három féle kötélpálya és egy 190 m hosszú óriáslecsúszó
pedálos gokartpályák kicsiknek és nagyoknak
őshonos magyar háziállatok – tehénfejés, állatgondozás kipróbálható
öreg gépek parkja
Tóparti attrakciók: Bolyongó (540 m2 alapterületű labirintus), csónakok,
vízibiciklik, pontonhíd, kézi kompok, mezítlábas park, „vízilövölde”, trambulinpark

Annafürdő és Szentkúti Kunyhó-ökoház

Szállás:

2 turistaházunkban 120 férőhely
apartmanjainkban 20 férőhely
kempingünkben 80 sátor és
10 lakókocsi fér el

III.

Természetfotó és élmény tábor (június 30. – július 4.) 7-14 éves gyerekeknek
A tábor programja: az analóg- és digitális fényképezőgéppel való ismerkedés, túrák,
kisvasutazás és Mecsextrém parkos program.
Kis Vuk felfedezőtábor (július 7. - július 11.) 7-14 éveseknek
A tábor programja: a zselici táj védelemre méltó állat- és növényvilágával való
ismerkedés, csillagtúra, terepi kutatások, gyógynövényismeret, éjszakai vadles,
kisvasutazás, kézműves foglalkozások, Mecsextrém Park.

Adorján Rita: 30/6630-940,
Scheitler Adrienn: 30/6630-924
E-mail: mokussuli@mecsekerdo.hu
A jelentkezési lap letölthető: www.mecsekerdo.hu

Lengyel-Annafürdő... Kalandra fel!

Nyári táborok Sasréten Kikerics Erdészeti Erdei Iskola 2014

Elérhetőségeink:

Ellátás:

saját éttermünkben
házias ételek
a csoportok 3 féle
menüből választhatnak

Cím: 7477 Patca, Faluvég | Mobil: +3630/4116002
Web: www. katicatanya.hu | Email: info@katicatanya.hu

Pappné Németh Tünde: 30/6630-997, 73/354-251
E-mail: nemeth.tunde@mecsekerdo.hu
A jelentkezési lap letölthető: www.mecsekerdo.hu

Mecsextrém Parkos táborok
6-14 éves korú gyerekeknek
Időpont: 2014. június 16-tól augusztus 29-ig folyamatosan, hétfőtől-péntekig, heti
turnusokban, 09.00-17.00 óráig | Helyszín: Mecsextrém Park, Pécs
A tábor programja: versenyek, tudáspróbák a park játékain, kirándulás a környék
erdeibe, kincskeresés, kézműves foglalkozások, strandolás. Ár: 20.000 Ft/hét, testvérek
jelentkezésekor a 2. gyerek 18.000 Ft/hét, korábban táborozó gyermeknek 18.000 Ft/hét

Információ, jelentkezés:
Tel: 72/508-223 | E-mail: turizmus@mecsekerdo.hu | Web: www.mecsextrem.hu

Tekeresi Lovaspanzió
Olcsó szállás, aktív szabadidő

Diákcsoportokat, osztályokat várunk Orfűre a Tekeresi Lovaspanzióba osztálykirándulásra, táborokba! A hangulatos, gyermekbarát szállás, Orfű gyönyörű természeti
környezete és a közeli Pécs látnivalói garantáltan emlékezetessé teszik az itt töltött
napokat! Orfűn számos program és felfedezés várja az osztályokat!

Szállás

Étkezés

43 fő részére ifjúsági szállás
fürdőszobás szobákban
apartmanokban 18 férőhely

házias ételek, rugalmas
menü összeállítás

Erdei iskola - nyári táborok
Izgalmas programok várják a tanulókat panziónkon belül és kívül egyaránt: háziállatok, kemencés sütés, kézműves foglalkozások, védett növények és állatok
megismerése, gyalogtúrák, erdei élővilág feltérképezése, stb. A programokat,
tematikus napokat a Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesülettel együttműködve
ajánljuk. Ha úgy érzik, osztálykirándulásuk számára az orfűi Tekeresi Lovaspanzió a
megfelelő hely, kérjék egyedi ajánlatunkat!

Kedvezmények:
Diákcsoportoknak 20 személyenként 1 fő részvételi díja ingyenes
A nálunk lakó diákcsoportoknak ingyenes futószáras próbalovaglást
ajánlunk föl (10-12 perc/fő). Kérjük, előzetesen jelezzék szándékukat!

Elérhetőségeink:
Cím: 7677 Orfű, Petőﬁ S. u. 3.
Tel/Fax.: +3672/498-032, +3630/349-6079
E-mail: info@tekeresilovaspanzio.hu
Web: www.tekeresilovaspanzio.hu

Szennai Skanzen
A Szennai Skanzen az országban egyedülálló módon egy élő falu közepén jött létre.
Küldetése, hogy a hagyományok mai ember számára felhasználható elemeire
hívja fel a ﬁgyelmet. A pedagógiai foglalkozásaink során, kiemelt ﬁgyelmet
szentelnek a fenntartható fejlődés bemutatásának, az ökologikus gondolkodás
fejlesztésének és a környezettudatosságra nevelésnek.

Múzeumpedagógiai foglalkozások
„Ha kenyér van, minden van!”
A résztevők megtudhatják hogyan került az étel az asztalra, miért jelentett
„gazdagságot”, ha kenyér volt.
„Munkák a házban és ház körül”
Egy hagyományos somogyi parasztcsalád mindennapjai elevenednek meg a
foglalkozás során.
„Fűben, fában”
Fogarasi Böske füves asszony karaktere mutatja be a gyógynövények sokszínű
világát.
“Pörgesd fel magad!”
Somogyi gyűjtésekből válogatva csapatjátékok, próbák, versenyek.
„Süss fel nap” 2014. április 24.
Mindent a gyapjúról. Készülnek játékok nemezből, fonalból.
„Cucorkázás” 2014. június 2-7.
A cucorkázás szokását tanulhatják meg a gyerekek, majd házról házra járva
köszönthetik a házak lakóit.
Ökotémahét 2014. szeptember 8-12.
A gyerekek megtanulják a növénytermesztés alapjait, az állattartás különböző
módjait.
Étkezési lehetőség biztosítunk. A foglalkozások ára 950 Ft/fő.

Hotel Kardosfa***
Ökoturisztikai és konferenciaközpont
„A Csillagos Égbolt Szállodája” Kaposvártól 20 km-re, a Zselici Tájvédelmi körzetben

található. Varázslatos erdei környezetben, 23 szobával, 48 férőhellyel és számos
wellness szolgáltatással, horgásztóval, vadászati lehetőséggel várja vendégeit egész
évben. Színvonalas helyszín konferenciák, tréningek, esküvők és egyéb céges és
családi rendezvények számára. Éttermében a hagyományos magyar ízek mellett
változatos, vadételeket is tartalmazó menükínálat szolgálja ki a vendégek igényeit.

Ízelítő programjainkból:
Wellness részleg, teniszpálya, Göncölszekér játszótér, kerékpárkölcsönzés,
szalonnasütés, bográcsozás, gyalogos és kerékpár túra egyénileg vagy túravezetővel,
gyógynövény és gombatúra túravezetővel, lovas kocsikázás az erdőben, vadles

Elérhetőségek:
Hotel Kardosfa***- SEFAG Zrt.
Cím: 7477 Zselickisfalud-Kardosfa
Tel.: +3682/712-016

Mobil: +3630/2047278
E-mail: info@kardosfa.hu
Web: www.kardosfa.hu

Sziágyi Erdészeti Erdei Iskola
Az erdei iskolai szállás, ill. tanterem a diákokon kívül szívesen lát kikapcsolódni,
pihenni vágyó baráti társaságokat, családokat, de a technikával felszerelt tanterem
színhelye lehet céges megbeszéléseknek, értekezleteknek és tréningeknek is. A
Studinka László tanösvényt gyalogosan vagy kerékpárral bejárva megtekinthetik a
vendégek a Nagysallér Vadasparkban Magyarország kérődző nagyvadjait, és felkereshetik a Petesmalmi Vidraparkot is.
Nyitva tartás: egész évben / Férőhelyek: Három 10 személyes háló,
egy kétágyas és egy egyágyas szoba, összesen 33 férőhellyel.

Természet-ökológia-sport a
Veronika Erdei Iskolában

Gyűrűfű a Dél-Zselic természetvédelmi területén található 30 lelkes ökofalu. Lakói
környezettudatosan, a természettel harmóniában élnek. A gyönyörű, védett
természeti környezetben működő Harkány minősítésű erdei iskola szeretettel
várja a gyerekcsoportokat.
Szállás: napkollektoros vályogházban és hajópadlózott jurtákban.
Étkezés helyben. 18 féle érdekes program a természetismeret, ökológia,
hagyományőrzés, sport témakörökben.

Ízelítő minősített programjainkból:
Tanösvény túra Szent László nyomában,
Lovaglás futószáron, íjászat, jurtabeszélgetés,
Éjszakai túra, tájfutás,
Szelíd energia ösvényen,
Vályogépítészet, napkollektor építés
Az erdő élete, forrásvizsgálat,
Kalandtúra egy Árpád kori földvárhoz,
Kézművesség, gyógynövénytúra, kemencében sütés,
Kincskeresés az erdőben…

Elérhetőségünk:

Cím: 7683, Gyűrűfű 9.
Telefon: 73/554 410
Mobil: 20/6655 950
E-mail: lovastanya@t-online.hu
Web: www.gyurufu.hu/erdeiiskola

Elérhetőségeink:

Cím: 7477 Szenna, Rákóczi utca 2.
Tel.: +36/82/584-013
Web: www.skanzen.hu

Orfű-Tekeres Ifjúsági Szállás és
Családi Panzió

Panoráma Camping
Ahol élmény, kaland vár Rád!

Ízelítő programjainkból:

6-10 éves korosztály
Az öreg tölgy meséi. Erdő ﬂórájának bemutatása Harkály apó meséi: Állatcsoportok
megismertetése „Kígyót, békát!" ▪A Petes- malmi tó növény- és állatvilágának megismerése
10-14 éves korosztály
Térképen Belső- Somogy: Az erdő hármas funkciója; tájékozódás terepen
Élet az erdőben: - Az erdei életközösségek
Vízi világ: mindent a vízről és a vizi élővilágról
Lábunk alatt a talaj: a talaj, a talajban élő állatok megismertetése
Vadászati nyomozó: nyomolvasás, madárles, vadles
Erdőgazdálkodás:▪ Az erdőgazdálkodás jelentőségének bemutatása

Magyarország egyik legszebb fekvésű kempingje, amely az orfűi völgyre és a Pécsi-tóra
táruló panorámájával méltán vált ismertté.
Az orfűi Aquaparktól alig 50 méterre, a 10 hektárnyi parkosított domboldalon fekszik.
Ismert túraútvonalak közelében helyezkedik el.

Szállás
több száz sátorhely és lakókocsihely
20 db 2+1 és 2+2 pótágyas fürdőszobás faház

Osztálykirándulás
szállások megﬁzethető áron
gazdag, változatos programkínálat
speciális ajánlatok, akciók
(pl. minden 21.fő részvételi díja
ingyenes, kedvezményes étkezési lehetőség
diákcsoportok részére)

Elérhetőségek:

SEFAG Zrt | Cím: 7552 Rinyabesenyő | Tel: +36-82-553-906, +36-82-712-016
Fax: +36-82-712-367 | Mobil: +36-30-9018-620, 30/2047-278 | E-mail: info@sziagyisuli.hu; turizmus@sefag.hu | Web: www.sziagyisuli.hu, www.somogyiturizmus.hu

Szolgáltatások
4 hideg-melegvizes szociális épület
társalgó
konyha, étterem (házias menü)
24 órás portaszolgálat
zárt parkoló
széf használat
kiépített tűzrakóhelyek
streetball - pálya

Cseresznyéskert Erdei Iskola

Programlehetőségek
Diákcsoportok részére vállaljuk erdei iskola, kézműves, barlangász, szakvezetéses természetjáró és lovas programok szervezését.

Elérhetőségeink:

Cím: 7677 Orfű, Dollár u.1. | Telefon: +36 72/498 160, +36 30/ 323 46 80
E-mail: info@panoramacamping.hu | Web: www.panoramacamping.hu

Szállás
Ifjúsági szállás: 8-10 fős szobák, összesen 51 fő.
Kísérők részére egy 3 fős apartman, 2 fős sofőrszoba.
Panzió jellegű ifjúsági szállás: 4-6 ágyas szobák saját fürdővel, összesen 30 fő.

Osztálykirándulás, Erdei Iskola
Megﬁzethető, minőségi szálláshely
Saját konyha, választható menüajánlat
Gazdag szabadidős és erdei iskola programkínálat
20 fő után 1 fő szállásdíja ingyenes

Nyári táborok
Ha nyári táborát a szállásunkon foglalja le, úgy térítésmentesen biztosítjuk a csoport
részére a Levendula Porta és Pajtaszínházat!

Levendula Porta és Pajtaszínház

Nyári tábor
egyedi árajánlat kidolgozása táborszervezőknek, gyermek- és ifjúsági csoportoknak
a kemping területe részben vagy egészben is bérelhető
a kemping területe alkalmas nagyobb sportrendezvények lebonyolítására

A 81 fős Orfű-Tekeres Ifjúsági Szállás és Családi Panzió a csodálatos, festői szépségű
mecseki völgyben, a Pécsi-tó északi végében, a szabad strandtól kb. 250 m-re található

Az erdei iskola Pakstól 7 km-re csendes és barátságos környezettel, 40+4 férőhellyel,
nagy étkezővel, beltéri és fedett kültéri foglalkoztatóval, melegítőkonyhával, madár
lessel, saját parkolóval, 40 db különböző méretű kerékpárral várja vendégeit,
melyekkel bejárhatják a környék településeit és megismerhetik azok nevezetességeit.
Az akadálymentesített épület kiváló helyszínt biztosít osztálykirándulások, táborok,
konferenciák, továbbképzések, és találkozók lebonyolításához.

További információ, jelentkezés:
7030 Paks, Gagarin u. 2. | Tel.: +3675/830-353
E-mail: gyulai.istvan@paksivmk.hu | Web: www.paksivmk.hu

Egyedülálló néprajzi és kulturális környezet. A pajta 200 m2-es alapterületén egy 80
m2-es parkettás színpad található. Népi játszóház és népi gasztronómia gyerekeknek!

Elérhetőségeink:
Cím: 7677 Orfű,Petőﬁ u.6.
Tel/Fax.: +3672/534-969, +3630/411-5652,
E-mail: tekeres@tekeres.t-online.hu
Web: www.orfu-diakszallas.hu

