Ökoturizmus a Dél-Dunántúlon

"Játékunk a természet"

Tisztelt Ökoturizmus
iránt érdeklődő Olvasó!
Köszöntjük Önt a Dél-Dunántúli
Ökoturisztikai Klaszter tagjai nevében!
Klaszterünk előzményeként már közel egy évtizede
létezik az Aktív Szabadidő és Környezeti Nevelés DélDunántúli Összefogás, mely együttműködés 2009-ben
létrehozta a Gyeregyalog.hu Közhasznú Egyesületet.

Hiszünk:

Szervezetünk célja a Dél-dunántúli régióban
(Somogy, Tolna, Baranya) tevékenykedő
• a természet értékeit,
• a környezettudatos magatartást népszerűsítő,
• az iskolán kívüli környezeti nevelésben, erdei
iskoláztatásban jártas, ezen téma iránt érdeklődő és
• a fenntartható környezeti fejlődést aktívan elősegítő
egyének, szervezetek és szolgáltatók egységes
fellépésének elősegítése.

• a tankönyvön kívüli gyakorlati, aktív, környezeti
nevelés és saját élmény alapú tanulásban,
• abban, hogy a természet és környezetünk ismerete
és megismerése életre nevel,
• az egészséges életmódra nevelés időben történő
megkezdésében,
• a közösség- és személyiségfejlesztés iskolapadon
kívüli alakításában,
• a szövetkezés és a hasonszőrűek összefogásának
erejében, és
• tiszteljük a természetet és elődeink bölcsességét.

Azt szeretnénk elérni, hogy gazdag természeti
értékeink és rendszeres programjaink révén a
Dél-Dunántúl Magyarország ökoturisztikai
központjává váljon.

Ezért fogtunk össze Mi, egyének, szolgáltatók
és civil szervezetek, és hoztuk létre a
Dél-Dunántúli Ökoturisztikai Klasztert 2010-ben.

Reméljük, hogy tagjaink széles kínálatát, és sokoldalú
tevékenységét bemutató kiadványunk kedvet ad
Önnek is ökoturisztikai érdekességekben gazdag
régión felkeresésére!
Tisztelettel:
Handó János
Elnök
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Dél-Dunántúli
Ökoturisztikai
Klaszter
A Dél-Dunántúli Ökoturisztikai Klaszter tagság egy
nagyszerű lehetőség az ökoturisztika iránt elkötelezett
szolgáltatónak ismertsége növelésére, termékei és
szolgáltatásai fejlesztésére és ezáltal az ökoturizmus
iránt érdeklődő turisták, vendégek is a számukra elvárt
szolgáltatásokat, programokat kapják meg.

A klaszterünk célja az ökoturizmus szemléletével
egységben a természetet, a ritkaságokat oly módon
megismertetni a vendégekkel, hogy a turistaforgalom
se mennyiségével, se minőségével ne tegyen kárt a
természeti és kulturális értékekben.

Ökoturisztikai Klaszter tagok:

Az érdekes látnivalókon túl a tagjaink sokszínű
programmal várják a látogatókat.
A programajánlatban megjelennek a természetjárás
és az aktív pihenési lehetőségek különböző formái,
mint a gyalogos, a kerékpáros, lovas vagy a vízi
túrázás.

Irány a Dél-Dunántúl,
Magyarország természeti központja!

1. Bátai Tájházért és
Népi Kultúráért Közalapítvány:
www.tajhaz-bata.hu
2. Katica Tanya – Az élmények hazája:
www.katicatanya.hu
3. CampInvest Kft., Panoráma Camping:
www.panoramacamping.hu
4. Császár Lászlóné,
Csicseri Vendégház:
www.csicserivendeghaz.hu
5. Dr. Németh Ibolya,
Biobia Porta Pajta Szálló:
www.biobia.hu

16. Mecsekerdő Zrt., Mókus Suli
és Kikerics Erdészeti
Erdei Iskola,
Mecsextrém Park:
www.mecsekerdo.hu
17. Orfűi Turisztikai Egyesület:
www.orfu.hu
18. ÖKO-Bükkösd Kft., Ökopark:
www.okobukkosd.hu

6. Éltető Világ Erdei Iskola és
Nyári Tábor:
www.eltetovilag.com

19. Ökocsiga Közhasznú Egyesület:
www.okocsigaegyesulet.mlap.hu

7. Galagonya Egyesület,
Galagonya Tábor:
galagonya.tabor@freemail.hu

20. Paksi Közművelődési
Nonprofi Kft.,
Cseresznyéskert Erdei Iskola:
www.paksivmk.hu

8. Gemenc Erdő- és Vandgazdaság Zrt.,
Pörbölyi Ökoturisztikai Központ:
www.gemenczrt.hu
9. Gonda és Társai Kft.,
Tekeresi Lovaspanzió:
www.tekeresilovaspanzio.hu
10. Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt.,
Turisztikai és Természetismereti
Központ:
www.gyulajrt.hu
11. Gyűrűfű Műhely Kft.,
Veronika Erdei Iskola:
www.gyurufu.hu/erdeiiskola
12. Hargita Max Kft.,
Üveghegy Erdei Iskola és
Táborhely:
www.fuzfapanzio.hu
13. Hegyhát Erdei Iskola Kft.,
Hegyhát Erdei Iskola:
www.hegyhaterdeiiskola.hu
14. Ivánné Sándor Ildikó,
Kemencés Vendégház:
www.kemenceshazak.hu

A tagok szolgáltatásai között megtalálható a
hagyományőrzés, kézműves foglakozások, őshonos
állatok megismerése, erdei iskola programok és a
játékos környezetvédelem. Sok helyen a tagjaink
helyi specialitásokkal is várják vendégeiket.

15. Kaposvári Egyetem
Egészségügyi Centrum
Vadgazdálkodási Tájközpont,
Bőszénfai Szarvasfarm:
www.szarvasfarm.ke.hu

DÉL-DUNÁNTÚLI ÖKOTURISZTIKAI KLASZTER

A Dél-Dunántúli Ökoturisztikai Klaszter a
Gyeregyalog.hu – Összefogás a Dél-Dunántúl
Aktív- és Ökoturizmusáért Közhasznú Egyesület
gesztorálásával alakult meg, majd 2010 nyarán
elnyerte a DDOP keretében meghirdetett
ökoturisztikai klaszterfejlesztési pályázatot. A 12
alapító taggal indult klaszter mára már 28 tagra bővült.

21. Sáfrány László e.v.,
Ökocsiga Játszóház:
www.okocsiga.mlap.hu
22. Sefag Zrt., Hotel Kardosfa:
www.kardosfa.hu
23. Somogyváriné Koncz Margit,
Vackor Vendégházak:
www.vackorhazak.hu
24. Szabadtéri Néprajzi Múzeum,
Szennai Skanzen:
www.skanzen.hu
25. Szegedi Karszt-és
Barlangkutató Egyesület,
Mecsek Háza:
www.szkbe.hu
26. Szuppi Bt.,Szuppi Ifjúsági Szálló
Erdei Iskola: www.szuppi.hu
27. Tekeresi Kft.,
Orfű-Tekeres Ifjúsági Szállás:
www.orfu-diakszallas.hu
28. TÉDÉEM PÉCS Nonprofit Kft.:
www.iranypecs.hu

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

Szeretettel várjuk!
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SZUPPI Ifjúsági Szálló
Erdei Iskola és
Lovasudvar

SZUPPI IFJÚSÁGI SZÁLLÓ ERDEI ISKOLA ÉS LOVAGUDVAR

A Hegyhát erdőkkel, mezőkkel körülvett dimbes-dombos
vidéken megbúvó 800 fős nyugodt kis faluban található.
A városi gyerekek számára új lehet az itt élő emberek
közvetlensége, vendégszeretete, nyugodt életritmusa.

A Szálló 83 fő illetve az újonnan elkészült Kisház
még további 42 fő részére biztosít kényelmes
szállást. Az ellátásról saját éttermünkben, falusi ízekkel
fűszerezett konyhánkban gondoskodunk.
A kemencében sütött pizzát, parasztlángost és perecet
mindenki emlegeti majd.

Megközelítés
• Vonattal: Budapest-Dombóvár,
onnan busszal
• Közúton: Bonyhád-Dombóvár összekötő úton
(szállástól lehet kérni)

Az állatokat, kedvelő gyerekeket az istállóban
öt ló, három póni, csacsi, kecskék, birkák, mangalicák,
kisnyulak, és a két kedves kutyus
Pöttyös és Csoki várja.
Tapasztalataink és adottságaink alapján nyugodt szívvel
ajánljuk sporttáborok helyszínéül is.
Az ide látogató sportolók nagy sportcsarnokban, aszfaltos
kézipályán vagy füves nagypályán edzhetnek. A Kisházat
(minden szoba zuhanyzós) családoknak is ajánljuk.

Elhelyezés

„

Látogasson el hozzánk,
és mi ígérjük, mindent megteszünk,
hogy jól érezzék magukat!

„

• Kisház: 5-6-5-7-8+12 ágyas szobákban
• Szálló: 3-4-6-7-8-10 ágyas szobákban
• Közös helyiségek: étkező, foglalkoztató helyiségek,
teraszok

Kedvezmények
Ezeket csak ízelítőül
• Erdei iskola, nyári tábor és akciós ajánlat a honlapon
• Lovasprogram: lovaskocsizás, lovaglás

Minden 21. fő ingyenes, nagyobb létszám esetén
IFA: nincs
bővebb kedvezmények

Szeretettel várjuk!

• Méhész, honismereti, kemencézés
• Csángó hagyományőrző program
• Kézműves foglalkozások: agyagozás,
batikolás, gyertyaöntés, papírmerítés,
nemezelés, bőrözés, kosárfonás,
kovácsprogram
• Sólyomreptetés

SZUPPI Ifjúsági Szálló
Erdei Iskola és Lovsudvar
Egyházaskozár, Béke u. 19.
Telefon/Fax.: (+36) 72 / 459 797
Mobil: (+36) 30 / 432 24 21; (+36) 30 / 276 80 76
E-mail: szuppibt@t-online.hu vagy szuppi@gmail.com
Web: www.szuppi.hu

• „Holdfénytúra” ill. „Szentjánosbogár túra”
• Kirándulás a Reneszánsz Élménybirtokba
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Nyitva tartás: egész évben

......................................................

Tekeresi Lovaspanzió
Orfű
Diákcsoportoknak
Családoknak
Baráti társaságoknak

Panziónk márciustól októberig fogadja vendégeit.
Csoportos érdeklődés esetén a fenti időszakon kívül is
kinyitunk.
Orfű rengeteg lehetőséggel várja az ide érkezőket,
recepciónkon tájékozódhatnak az orfűi és a pécsi
programokról, emellett ingyenes széfhasználati
lehetőséget biztosítunk.

Nálunk a vendég nem unatkozik!

Az orfűi tórendszer közvetlen szomszédságában
található településrész, Tekeres ad otthont
hagyományos sváb paraszti portából kialakított és
saját lovardával rendelkező panziónknak. A helyi
védettségű épületek átépítésekor elődeink és múltunk
tisztelete és a 21. századi turisták elvárásai vezéreltek
bennünket. Vendégeink kényelmes, kulturált
körülmények közt pihenhetnek megfizethető áron.
43 személy számra tudunk ifjúsági szállás komfortfokozatú elhelyezést biztosítani.
A télen – nyáron népszerű, komfortos apartmanjaink
saját konyhával, nappalival, 2 hálószobával
rendelkeznek, amelyekben további 15 fő elhelyezése
megoldható.

TEKERESI LOVASPANZIÓ ORFŰ

Tekeresi Lovaspanzió Orfű
7677 Orfű, Petőfi S. u. 3.
Telefon: (+36) 72 / 498 032
Mobiltelefon: (+36) 30 / 227 14 01
E-mail: info@tekeresilovaspanzio.hu
Web: www.tekeresilovaspanzio.hu

Az éttermet közösségi helyiségként is lehet használni.

Panziónk számos szolgáltatást nyújt, hogy a nálunk
eltöltött pihenés felejthetetlen élmény legyen:
kisállat simogatónkban kecskék, birkák és nyuszik
csalnak mosolyt a gyerekek arcára
gazdag kézműves és szabadidős programkínálattal
várunk diák- és óvodás csoportokat: merített
papírkészítés, gyöngyfűzés, agyagozás, nemezelés,
zsonglőrlabda készítés, batikolás, dekupázs, pizza
sütés kemencében, kenyérlepény és pogácsa
készítés, tanóra az istállóban és a kisállat udvarban,
kirándulásszervezés

Új, 60 m2-es multifunkcionális rendezvénytermünk is a
csoportok rendelkezésére áll.
Saját étteremmel rendelkezünk, helyben lakó
vendégeink számára friss, házias, kedvező árú
ételeket ajánlunk.
Kínálatunkban növekvő szerepet játszanak a helyi
termelőktől vásárolt élelmiszerek.

lovaglás, kerékpározás, billiárd, íjászat, streetball,
füves focipálya, túrázás, vízi sportok, strandolás (4
strand 5 km-en belül)
évek óta nálunk kerül megrendezésre az orfűi
tökfesztivál, melyen a résztvevők összemérhetik
tökfaragásban való jártasságukat, tökből készült
különlegességeket kóstolhatnak
lovas- és kézműves táborok, kerékpáros és más
edzőtáborok számára is gyakran biztosítunk
helyszínt.

Követjük a természet ritmusát.
Minden évszakban várjuk
vendégeinket!

„

A természet kedvelőinek ajánljuk
Számtalan jelzett turistaútvonal
Abaligeti cseppkőbarlang
Overálos barlangi túrázás
Erdei iskola programok a Mecsek Háza szakembereivel
Vezetett túrák a Duna-Dráva Nemzeti Park területén
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„

SEFAG ZRT. HOTEL KARDOSFA***

„

A Zselici Tájvédelmi Körzetben, Kaposvártól 20 km-re
található háromcsillagos szálloda 23 szobájában 48
férőhellyel várja vendégeit.

A Csillagos Égbolt Szállodája

„

Az 54 fős étteremben a helyi specialitások mellett
belekóstolhatnak a hazai és a nemzetközi konyha ízeibe.
A 60 férőhelyes, légkondícionált konferenciaterem, a 20 fős
vadászházi kisterem, valamint a parkban felállítható 106 fős
rendezvény-sátor családi, illetve vállalati rendezvények
ideális helyszíne is lehet.

Programajánlat:
Kerékpárkölcsönzés
Göncölszekér játszótér
Teniszpálya
A hotel parkjában szalonnasütés, bográcsozás
Gyalogos és kerékpár túra
Gyógynövény és gombatúra túravezetővel
Lovas kocsikázás az erdőben
Zselici Csillagos Égbolt túra
Vadles

Igény esetén egyedi, fakultatív programokat is kínálnak!

Wellness szolgáltatások
A vendégek kényelmét szolgálja:
• Úszómedence
• Jacuzzi
• Finn szauna
• Infra szauna
• Szolárium
• Masszázs

Szeretettel várjuk!
A környék látnivalói:
•Bőszénfa szarvasfarm
• Patca-Katica Tanya
• Szenna Falumúzeum
• Zsippói Madár- és élménypark
• Kisvasút
• Vidrapark
Kassai-völgy
• Kaposvár nevezetességei
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Hotel Kardosfa*** SEFAG Zrt.
7477 Zselickisfalud-Kardosfa Pf. 8.
Telefon: (+36) 82 / 712 016
Fax: (+36) 82 / 712 367
Mobil: (+36) 30 / 204 72 78
E-mail: info@kardosfa.hu, turizmus@sefag.hu
Web: www.kardosfa.hu, www.somogyiturizmus.hu
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Kaposvári Egyetem
Vadgazdálkodási
Tájközpont
működteti az ország legnagyobb zárttéri
vadgazdaságát Bőszénfán, ahol több, mint
2000 vad található.
A létesítmény alapvetően oktatási, kutatási és
termelési célokat szolgál, de érdekes és sokrétű
látnivalókat kínál egész évben az állat- és
természetbarátoknak is, akik
ELŐZTES BEJELENTKEZÉS ALAPJÁN bepillantást
nyerhetnek az itt folyó munkába, megtekinthetik
és meg is simogathatják a szarvasokat.
A vadételekre specializálódott éttermünkben
meg is kóstolhatják a saját vadfeldolgozó üzem
által készített termékeket.
Programjaink kellemes kikapcsolódást és
felejthetetlen élményt nyújtanak minden
korosztály számára.

„

• Szarvaspark
• Szelíd szarvasok és Magyarország nagyvadfajai
• Agancs gyűjtemény
• Háziállatok
• Étterem, konferenciaterem
• Szarvasnéző kirándulás a tenyészterületre
traktorral vagy lovaskocsival
• Szakmai programok középiskolai és egyetemi
diákoknak, vadászoknak,
mezőgazdászoknak, erdészeknek
• Szakmai gyakorlati hely középiskolásoknak és
egyetemistáknak
• Ismeretbővítő előadások
• Természet- és vadfotózás
• Céges rendezvények
• Különféle programok családoknak,
baráti társaságoknak (pl.: szarvasborjú-néző túra,
szarvasbőgés-hallgatás, Mikulás-porgram)

A Kaposvári Egyetem
KAPOSVÁRI EGYETEM VADGAZDÁLKODÁSI TÁJKÖZPONT

Állandó látnivalók és
szolgáltatások:

Minden programot és
szolgáltatást kizárólag
Elózetes bejelentkezés
alapján tudunk biztosítani!

„

További információ, elérhetőségek, árak:
7475 Bőszénfa, Malom u. 3.
Telefon: (+36) 82 / 570 520,
(+36) 20 / 977 62 89
Web: www.szarvasfarm.hu
E-mail: szarvas.boszenfa@sic.hu

Szeretettel várjuk!
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Kerékpáros kalandozás
a török kori
Pécs városában

KERÉKPÁROS KALANDOZÁS A TÖRÖK KORI PÉCS VÁROSÁBAN

A programon való részvételhez előzetes regisztráció
szükséges.
Jelentkezni, a részletekről érdeklődni a
pecs@tourinform.hu email címen illetve a
72/ 213 315, vagy 72/ 511 232 telefonszámokon
lehet, illetve személyesen a
Tourinform Széchenyi téri irodájában.

„

Ha meg akarod tudni milyen volt a világ ötszáz éve,
pattanj bringára és fedezd fel velünk csodás iszlám
építészeti örökségünket!

Tekerj vissza velünk a 16. századba,
a félelmetes Szulejmán szultán
birodalmába, az épüló dzsámik,
mecsetek, fürdók korába!

„

Részvételi díj: saját kerékpárral 1500 Ft/fő
bérelt kerékpárral 2500 Ft/fő

Irány Pécs! kártyával a kölcsönzési díjakból
20%
kedvezményt adunk.

Kerékpárkölcsönzés:
Árak:
1 óra: 500 Ft
2 óra: 800 Ft
3 óra: 1200 Ft
4 óra: 1500 Ft
6 óra: 1800 Ft
1 nap: 2500 Ft

Szeretettel várjuk!
Tourinform Pécs
7621 Pécs, Széchenyi tér 7.
Telefon: (+36) 72 / 213 315
E-mail: info@iranypecs.hu
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Pécs Infopont
(nyári szezonban)
Pécs, Szent István tér
www.iranypecs.hu

Galagonya Tábor
Alsónána
A tábor:

A tábor létesítményei egy erdővel szegélyezett völgy
közepén találhatók. Itt alakítottuk ki a szálláshelyeket,
az ebédlőt és a foglalkozásoknak megfelelő helyet.
A tábor 40 fő befogadására alkalmas. A falusi táj
és környezet egyaránt inspirálnak a kézműves
hagyományok felelevenítésére, kirándulásra,
közös szórakozásra.

A tábor környéki programok:
• Számtalan túristaútvonal
• Alsónánai horgásztó
• Szálkai tó
• Grábóc szerb templom
• Várdombi tájház
• Mórágyi kőbány
• Selenci vadászház
• Decsi babamúzeum, tájház
• Őcsényi reptér
• Duna- Dráva Nemzeti Park
• Bátai feketególy múzeum, bátai,
tájház, halászház
• Szekszárd megyeszékhely

A tábor egész évben várja vendégeit:
7147 Alsónána Rákóczi u. 19.
GPS: 2524500,186646650
Telefon: (+36) 30 / 654 55 58, (+36) 30 / 654 55 68,
(+36) 74 / 430 118
E-mail: galagonya.tabor@freemail.hu

• Osztálykirándulások, erdei iskolák
• Nyári táborok, gólyatáborok
• Családi, baráti üdülés
• Céges hétvégi összejövetelek
• Továbbképzések értekezletek

Saját üzemeltetésú konyhánk révén
lehetóség nyílik egyéni igény szerinti
étlap összeállítására.

GALAGONYA TÁBOR, ALSÓNÁNA

A Sárköz szélén a Duna- Dráva Nemzeti Park és a
szálkai tó között müködik a Galagonya tábor.

Vállaljuk minden olyan program
lebonyolítását ami a pihenést és a
kikapcsolódást szolgálja:

Gazdag szabadidős program kínálattal
várjuk kedves vendégeinket:
• Gyertyamártás
• Batikolás
• Csuhézás
• Gyöngyfűzés
• Papírmerítés
• Nemezelés
• Tűzzománcozás
• Szánkótúra
• Grillezés
• Bográcsozás
• Lángossütés
• Borkostoló

• Játszótér
• Táncház
• Horgászat
• Kemencés ételek
• Ijjászat
• Madarászás
• Lovaskocsizás
• Játszótér
• Tábortűz
• Ping-pong
• Kirándulásszervezés
• Csillagászkodás

Szeretettel várjuk!
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Ökocsiga

ÖKOCSIGA

Programjaink:
•Játszva tanítanak
• Mozgásra ösztönöznek
• Környezettudatosságra, a hagyományok és a
természet tiszteletére nevelnek.

„

Minősített erdei iskolai programok, komplett gyermek
rendezvények és játszóházak szervezése, lebonyolítása.

Közel hozzuk a természethez!

Természet kedvelőinek:
• Gyalogos és kerékpáros túrák
• Fotós túrák
• Nordic walking
• Kincskeresés
• Csillagászat gyerekeknek
• Madármegfigyelő túrák
• Helyi értékeink
• Természetismereti foglalkozások, táborok

Egész évben rendelkezésére állunk. Vállaljuk az
oktatási intézményekbe és rendezvényekre való
kitelepülést is.

Játszóházi foglalkozások:
• Barkácsolás fából, papírból
• Újrahasznosítás
• Pedálos gokartok

Szeretettel várjuk!

• Ügyességi játékok
• Terepasztalok
• Elektromos játékok

(energia kerékpár, mini autópálya)
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Sáfrány László
Telefon: (+36) 30 / 263 06 36, (+36) 20 / 490 17 47
E-mail: okocsiga@gmail.com
Web: www.okocsiga.hu

„

Mókus Suli Erdészeti
Erdei Iskola és Erdő Háza
Mecsekerdő Zrt.
Árpádtető - Mókus suli
Témanapos programok:

Sás-völgy - Erdő Háza
Szálláslehetőség:

Minősített erdei óvodai programok:

33 fő részére
(2 db 15 ágyas, 1 db 3 ágyas szoba)

3-5 éveseknek: Sás-völgyi mesék
6-7 éveseknek: Magonctanoda

A ház adottságai:
Oktatóterem, kültéri fedett foglalkoztató, sportpálya,
homokozó, szalonnasütő, ökoház, kemence, madármegfigyelő torony, kerékpártároló- és kölcsönzés,
erdei tornapálya
Mókus Suli Erdészeti Erdei Iskola
és Erdő Háza
7628 Pécs-Árpádtető
Telefon/Fax.: (+36) 72 / 518 129
E-mail: mokussuli@mecsekerdo.hu
www.mecsekerdo.hu
Erdei iskola vezetője: Adorján Rita

MÓKUS SULI ERDÉSZETI ERDEI ISKOLA ÉS ERDŐ HÁZA MECSEKERDŐ ZRT.

• Növény– és állatismeret
• Mi terem az erdőben?
• Felszíni formák és térképismeret
• A talaj kialakulása, élővilága
• A víz körforgása és útja az erdőben
• Erdei ökoszisztéma
• Erdőgazdálkodási alapismeretek
• A fa mint nyersanyag

Minősített erdei iskolai programok:
Alsó tagozatosok részére
3 napos programunk: Amiről a Mecsek mesél
5 napos programunk: Erdő anyó meséi
Felső tagozatosok részére
5 napos programunk: Hegyen-völgyön át

Megközelíthetőség:
Árpádtető: Pécstől 2 km a 66-os út mentén
Sás-völgy: Közúton vagy vonattal Hetvehelyig, innen
erdészeti műút vezet a házig

Szeretettel várjuk!
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ORFŰ

Töltődjön fel a természetben, csodálja meg a környék
védett természeti értékeit, védett karsztjelenségeit,
fedezze fel barlangjainkban járva a felszín alatti világ
kincseit! Orfű környékén járva kalandos barlangtúrák,
lovaglás a dombokon és a réteken át, kerékpározás a
hegyen, futás a tó körül, minigolf a tóparton, kajakozás,
vitorlázás, sárkányhajózás, szörfözés, horgászat,
vadászat várja a kicsiket és nagyokat egyaránt. Ha
szeretne kikapcsolódni, fellélegezni, valami újat, nem
mindennapit átélni: Orfű csodálatos természeti
környezetében ezernyi kihívás várja!

Zöld ritmusban Orfű környékén
védett természeti értékek
tájvédelmi körzet
természetjárás
szervezett, szakvezetéses
túrák
karsztforrások
tanösvények
erdei iskolai program
erdei tornapálya

tó körüli futóútvonal
barlangtúrák
vízi sportok
kerékpárutak
lovaglás
horgászat
vadászat

„

Orfú ideális hely a
természet szerelmeseinek!

A vízen is aktívan!
Természetes vízű strand
Kis-tó strand
Orfű Aquapark
Kajak, kenu és sárkányhajó bérlés
Aktív Víziturisztikai Központ és OrfűFitt Jurtatábor
Vitorlázás, vitorlás suli
Orfűi Vitorlás Egyesület és Orfűi Szörf Klub

„

Orfű legszebb Túraútvonalai:
A Sárkány-mítosz nyomában
Az Aquapark parkolójából indul és érinti Orfű legszebb
forrásait: Zipernovszky-forrás, Sárkánykút, Sárkányforrás és Vízfő-forrás
Desztinációs körtúra
Orfű-Tekeresről a Pécsi-tó gátjától indul, rátér a
Csermaaljai és Tekeresi tanösvényre, majd bejárja
Kovácsszénája, Husztót és Abaliget településeket
Jakab-hegy
Orfű-tetőről a zöld jelzésen vagy a Szuadó-völgyén a K+
jelzésen a pálos kolostorromhoz és a Zsongorkőkilátóhoz jut
Toplica-patak völgye
Orfű központjából a sárga jelzésen Bánosra
Denevér tanösvény
az Abaligeti-barlang bejáratától indul
Pécs-Orfű-Abaliget kerékpárút
a Mecsek erdeiben és az orfűi tavak partján vezet
Környezet-, természetvédelmi, geológiai, karsztmorfológiai
vagy botanikai szakvezetés igényelhető:
www.mecsekhaza.hu | www.ddnp.hu

Fedezze fel a felszín alatti
világ kincseit!
Abaligeti-barlang és Denevérmúzeum
www.ddnp.hu
Mecsek Háza: Barlangok világa c. kiállítás és vezetett
overallos barlangtúra a Trió-barlangba
www.mecsekhaza.hu
Kalandos barlangtúra a Mészégető-források barlangjába
a DDNP szervezésében
www.kalandbarlang.hu

Szeretettel várjuk!
Információ, program- és szálláshelyajánlatok:
Orfűi Turisztikai Egyesület TDM szervezete
7677 Orfű, Széchenyi tér 1., +36-72-598-116
orfu@tourinform.hu ˘| www.orfu.hu

www.facebook.com/orfu.hu
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Katica Tanya
Élményközpont
Patca
Ahol az élmény mindhárom eleme megvan:
minőségi program, ellátás és szállás

Gazdálkodás, természetismeret, honismeret,
kézművesség, bütykölde
Jeles napi programjainkon a részvétel minden
hétvégén ingyenes. A belépő megváltásával akár
négyféle foglalkozást is kipróbálhatsz egy nap,
legyen az paraszti erő- és ügyességpróba vagy
kenyérsütés kemencében.
A hazánkban őshonos háziállatok tucatjaival
találkozhatsz testközelben: racka juhok, szürke
marhák, mangalicák, csacsik, pónik, lovak, nyuszik,
pulik, szárnyasok várnak Rád.

Szállásaink:
Két turistaházunkban 120 ággyal és
Kempingünkben 70 sátorhellyel várjuk a
csoportokat, baráti társaságokat.
4 apartmannházunk ideális családi pihenéshez.

Kaposvártól 12 km-re
Fejlesztéseink középpontjában a környezettudatos
gondolkodás áll:
gyökérzónás szennyvíztisztító
„Fenntartható Földgolyónkért Ház” (megújuló
energiaforrások bemutatására)
napelemfarm telepítése 2014 januárjában
Vendégeinknek alternatívát mutatunk programjainkkal:
havonta „Legyél környezettudatos” hétvége
szelektív hulladékgyűjtő edények használata
„1 összelapított PET palackért 5 Ft-ot adunk” akció

KATICA TANYA ÉLMÉNYKÖZPONT PATCA

Több mint 50 féle program
közül választhatsz!

Ellátás:
Élményközpontunk éttermében házias ízekkel várjuk
kedves vendégeinket, amely akár lakodalom,
felejthetetlen szülinapi buli vagy más rendezvények
különleges helyszíneként is szolgálhat.
Az étterem tetőterében konferenciák, megbeszélések
szervezhetők, karnyújtásnyira a természettől.

Többet szeretnél tudni Rólunk?
Hívd a (+36) 30 / 411 60 02 -es telefonszámot,
vagy írj az info@katicatanya.hu e-mail címre,
illetve látogass el honlapunkra: www.katicatanya.hu

Élményközpontunk a kalandok
kifogyhatatlan tárháza:
Egyedülálló csúszdapark és játszóház
Pedálos gokart pályák
Középkori mintára épített Lovagvár és a kontinentális
Európa legnagyobb működő hajítógépe
Több tucatnyi kül- és beltéri játszó alkalmatosság
Erdei drótkötélpálya és a Dunántúl leghosszabb
lecsúszója (190 m)
Tóparti attrakciók: Bolyongó, az óriás labirintus, vízi
járgányok, kézi kompok, pontonhíd, mezítlábas
sétány, vízi lövölde, trambulinpark
és még ezernyi élmény vár…

Kalandra fel!
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Gyűrűfű-ökofalu:

Veronika Erdei Iskola

A Dél-Zselic természetvédelmi területén található
30 lelkes ökofalu. Lakói környezettudatosan,
a természettel harmóniában élnek.

• Aludj jurtában
• Süss kenyeret
• Rakj tüzet
• Nyergelj lovat
• Keress kincset az erdőben

Páratlanul gazdag élővilága világviszonylatban is
kiemelkedő. Az egész évben fogadó
Lovastanya Vendégház ökoporta minősítésű,
napkollektoros vályogház.
2 felszerelt apartmanjában 10+2 fő pihenhet.

„

LOVASTANYA VENDÉGHÁZ, VERONIKA ERDEI ISKOLA

Lovastanya Vendégház
Veronika Erdei Iskola

Szolgáltatásaink:
• Játszótér,
• Gyerekfelügyelet
• Lovas oktatás
• Igény szerinti ellátás,
• Lovas túravezetés,
• Biotermékek,
• Íjászat
A 30 fős, harkály minősítésű
Veronika Erdei Iskola olcsó, nomád szálláshellyel,
napi 4 étkezéssel és 18 féle érdekes programmal
várja szeretettel a természetkedvelő
iskolai csoportokat.

Ízelítő a programokból:
• Lovaglás, íjászat
• Jurtabeszélgetés
• Szelíd energiaösvényen
• Kalandos földvártúra
• Szent László ösvényén
• Kézművesség, vályogépítészet
• Éjszakai túra…és sok más
• Egyéb érdekesség
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„

Élj természetesen!

Szeretettel várjuk!
Lovastanya Vendégház, Veronika Erdei Iskola
7683, Gyűrűfű 9.
Telefon: (+36) 73/ 554 410
Mobil: (+36) 20/ 66 55 950
E-mail: lovastanya@t-online.hu
Web: www.gyurufu.hu/lovastanya

Lengyel-Annafürdő
Turisztikai és
Természetismereti
Központ
Szállásaink

A helyi védettséget élvező erdőben, erdei iskolánk
épületében 43 személy számára tudunk ifjúsági
szállás komfortfokozatú elhelyezést biztosítani.
Az erdei iskolához tartozik egy jól felszerelt,
akadálymentesített apartman nappalival,
konyhával, 2 ágyas hálószobákkal, ahol 2-6 fős
családokat tudunk elhelyezni. A vendégeknek
lehetőségük van a fatüzeléses kültéri kemencét,
grillt és bográcshelyet használni, melyhez az
eszközöket biztosítjuk. Információs pultunknál
tájékozódhat a Lengyel környéki bonyhádi,
szekszárdi, és dombóvári programokról.

Vegyen részt akár családjával is
szabadidős programjainkon!

• Ökoház látogatás
• Korongozás
• Kirándulásszervezés
• Nemezelés
• Batikolás
• Vadaspark
• Vályogvetés
• Éjszakai vadles
• Fajáték készítés
• Természetfotózás
• Csuhé virág és bab készítés
• Természetismereti modulok
• Perec és kenyér sütés a kemencében

• Minősített Erdei Iskola programok
szakemberek vezetésével
• „Zöld” technológiák alkalmazása szaktanácsadás
• Őshonos gyümölcsfajtáink bemutatása
• Ökogazdálkodás ismertetése
• Hagyományos építkezés bemutatása
• Jelzett turistaútvonal
• A vidékre készített turistatérkép
• stb.

Szerezz örök élményt!
Vendégeink az alábbi lehetőségekből válogathatnak:

• Kastélylátogatás
• Kenyérsütés
• Kézműveskedés
• Borkóstolás
• Gombászat
• Lovaskocsikázás
• Tanösvények
• Erdei felfedező, szakmai túrák

• Tanösvény túrák
• Gyalogtúrák
• Kerékpározás
• Focipálya
• Íjászat
• Vadaspark
• Csónakázás
• Horgászat

LENGYEL-ANNAFÜRDŐ TURISZTIKAI ÉS TERMÉSZETISMERETI KÖZPONT

Turisztikai és Természetismereti Központunk a
Tolnai-hegyháton, Lengyel településhez tartozó
Kőris-völgyben található, mely a XIX. században a
Gróf Apponyiak kedvelt kirándulóhelye volt.

A természet kedvelőinek és a környezettudatos érdeklődőinknek ajánljuk:

Egész évben várjuk a kirándulni vágyó vendégeket és
az erdei iskolás csoportokat.
Turisztikai és Természetismereti Központ
7184 Lengyel, Annafürdő 176.
Telefon: (+36) 06 / 30 947 08 98,
(+36) 74 / 482 487
E-mail: annafurdo@gyulajzrt.hu
Web: www.erdeiiskola.gyulajzrt.hu,
www.gyulajzrt.hu
Gps: 46.2317 / 18.2219

Szeretettel várjuk!
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MECSEK HÁZA
Barlang Turisztikai
Központ
Felejthetetlen barlangi kalandtúra a Mecsekben, Orfűn!

MECSEK HÁZA BARLANG TURISZTIKAI KÖZPONT

Csodákkal teli földalatti világba invitáljuk a
kalandra vágyókat!
A kiépítetlen Trió-barlangban csillogó cseppkövek
között haladva, lelket és testet próbáló élmény során
fedezhetők fel a barlangok titkai.
A túrán 6 év felettiek és legalább átlagos fizikai
kondícióval rendelkezők vehetnek részt.
A túrákat barlangkutatók vezetik és teszik
biztonságossá! A kalandtúrán résztvevőknek overállt,
barlangász sisakot, fejlámpát, gumi-csizmát
biztosítunk!
A program része a
Mecsek Háza kiállításának megtekintése is.

Mecseki Aktív Tábor
Ha kalandra vágyó fiatal vagy, akit érdekel a
természet és a barlangok világ, akkor gyere és
táborozz velünk!
Orfűn, az erdő szélén lévő
Mecsek Házában – ami barlangturisztikai központ –
szervezzük táborunkat.
Abaligeti-barlang és Denevér múzeum
meglátogatása, Felszíni túrák a Mecsekben,
Overallos barlangi kaland-túra a Trió-barlangba,
Strandolás, Hajókázás a Pécsi-tavon,
Éjszakai túra, és még sok érdekesség!
Geológiai, botanikai túra és kalandok, kincskeresés!

A barlangtúra időtartama 3-4 óra
(a barlangban eltöltött idő 1-1,5 óra).
A túrákat 4 főtől indítjuk!
A barlangtúra díja: 4800Ft/fő, de csoportok és
családok részére kedvezményeket nyújtunk!
Vízfő-forrásház Ipartörténeti műemlék
A Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület
szívesen elkalauzolja a turistákat a Vízfő-forrásház
(Csete György egyik remek alkotása) belsejébe,
ahol kiállítás is található.

Mecsek Háza
"Ahol mókus ugrabugrál,
kopácsol a tarka harkály,
vígan szól a kakukk hangja,
bábot cipel szorgos hangya.

Várja patak, várja szellő,
kék ég alján futó felhő,
harmatgyöngyös harangvirág,
vadárvácskák, kékek, lilák."

(Fazekas Anna: Öreg néne őzikéje)

Felszíni túráink:
Szakemberek vezetésével több túraútvonalon
vezetünk csoportokat. A Mecsek csodálatos látnivalóit,
históriáját, gyógynövényeit ismerhetik meg a túrázók.
Éjszaka és nappal egyaránt!
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Az erdő szélén elhelyezkedő ház igényes
turistaszállás mely, ideális bázisa a kirándulni vágyó
csoportoknak, baráti társaságoknak, osztályoknak.
A ház földszinti tágas közösségi terében egy kis
tárlattal mutatjuk be a barlangok változatos világát,
de itt található a teljesen felszerelt konyha is, ahol
felejthetetlen közös főzésekkel, és étkezésekkel
gazdagodhatnak. Télen a cserépkályha simogató
melege még élvezetesebbé teszi az élményt.
Az emeleten a kényelmes apartmanon kívül, egy 2
fős és egy 13 fős háló, a tetőtérben pedig egy 22 fős
matracos helyiség várja a pihenni vágyókat. A ház
mellett kényelmes padok és asztalok teszik teljessé a
bográcsozás, vagy a szalonnasütés élményét.

Szeretettel várjuk!
Mecsek Háza
E-mail: info@mecsekhaza.hu
Web: www.mecsekhaza.hu
Telefon: (+36) 20 / 380 20 64

KIKERICS ERDÉSZETI
ERDEI ISKOLA
Mecsekerdő Zrt.
Kikerics Erdészeti Erdei Iskola
- Sasrét
Alsó tagozatosok részére:
Az erdei manó üzenetei
Felső tagozatosok részére:
Zselici kincsek nyomában
Egyéb erdőpedagógiai foglalkozások:
Az erdő növényvilága
Az erdő állatai
Az erdei ökoszisztéma
Erdőgazdálkodás
A fa mint nyersanyag
Mit ad nekünk az erdő - erdei melléktermékek

Almamelléki erdei kisvasút
A kuriózumnak számító 600 mm-es nyomtávú erdei
kisvasút Almamellék és Sasrét között közlekedik.
Az almamelléki állomáson Erdészeti és Kisvasúti
Múzeum várja a látogatókat.

A természet változása - élettelen környezeti tényezők
Játékos tanösvény

KIKERICS ERDÉSZETI ERDEI ISKOLA MECSEKERDŐ ZRT.

Minősített erdei iskolai programok

Szálláslehetőség:
42 fő részére: (3 db 12 fős, 1 db 6 fős
összkomfortos faház 2-2 szobával házanként)
A ház adottságai: étkező, oktatóterem, fedett
kültéri foglalkozató, kemence
Kikerics Erdészeti Erdei Iskola
7900 Szigetvár, Istvánffy u. 10.
Telefon / Fax: (+36) 73 / 514 102
E-mail: kikerics@mecsekerdo.hu
www.mecsekerdo.hu
Erdei iskola vezetője: Pappné Németh Tünde
Megközelíthetőség:
Sasrét: A Szigetvárt Kaposvárral összekötő 67-es
útról leágazó, Sasrétre vezető erdészeti bekötőúton.
Almamellék: A Szigetvárt Kaposvárral összekötő 67es útról Almamellék felé.

Kirándulási lehetőségek sasrét
Vonzáskörzetében:
• Állatsimogató és vadaskerti kirándulás - Bőszénfa
• Pipamúzeum - Ibafa
• Svábmúzeum - Csebény
• Csuhémúzeum - Szentlászló
• Ökofalu és tanösvény - Gyűrűfű
• Vár és termálfürdő - Szigetvár

Szeretettel várjuk!
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TÁJHÁZ, BÁTA

Tájház
Báta
A bátai Tájház állandó kiállítása a Duna
szabályozása után meggazdagodott katolikus lakosság
jellegzetes paraszti portáját: a lakóházat teljes berendezésével és a gazdasági épületeket az egykor
használatban volt mezőgazdasági eszközökkel együtt,
valamint a 19. század végén felvirágzó népviseletet, a
népi díszítőművészet alkotásait, és a kisebb lélekszámú református lakosság népi kultúrájának tárgyi
emlékeit mutatja be.

Értékmegőrző tevékenységeivel minden évben
csatlakozik az országos múzeumi és kulturális
örökség megőrző programokhoz, júniusban a
Múzeumok Éjszakájához, szeptemberben a
Kulturális Örökség napjaihoz.
A hagyomány átörökítő munka évek óta folyik a
Tájházban, a mesterségek tanulása ugyanúgy folyik,
mint régen: a tapasztaltabbak átadják tudásukat
a fiataloknak, érdeklődőknek.

Kézműves műhelye teret biztosít a mai
hagyományőrzésnek.
A Tájház 2005-ben a Magyarországi Tájházak
Szövetsége „Év tájháza” című pályázatán elnyerte az
„Év tájháza ” címet.
Az „Év Múzeuma 2007” pályázaton a helyi közösség
kulturális öröksége megőrzésével és bemutatásával
elnyerte az Oktatási és Kulturális Minisztérium Múzeumi Osztálya különdíját.

Rendezvényeink:
• Tavaszcsalogató
• Hímestojás Fesztivál

• Tökparádé
• Luca-nap

Sok szeretettel várjuk osztályok, illetve csoportok
jelentkezését, akik érdeklődnek a kézművesség, a
gasztronómia és a népművészet hagyományai iránt.
Kézműves Táborunk ideje alatt elsajátíthatják
számos népi kismesterség alapját.
Megismerhetik a tojásírást, a szövést, a csomózást,
a hímzést, a gyöngyfűzést, a halászháló készítést, a
fazekasságot és a bőrdíszművességet. Bepillantást
nyerhetnek a bátai hagyományos ételek
elkészítésének fortélyaiba.

A kézműves foglalkozásokat kirándulások,
faluséták fűszerezik.

„Az év múzeuma 2010”
pályázaton pedig a Magyar Nemzeti Múzeum
Különdíjátnyerte el a néphagyományok átörökítéséért, megismertetéséért, népszerűsítéséért végzett
kiemelkedő szakmai tevékenységével.
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Szeretettel várjuk!
Tájház:
Cím: 7149 Báta, Fő utca 86.
Telefon: (+36) 74 /490 558 vagy (+36) 20 / 576 4130
E-mail: janosi@tajhaz-bata.hu
Web: www.tajhaz-bata.hu

Éltető Világ
Erdei Iskola
a Dráva mellett!
Programok:

Járja be a környék történelmi emlékhelyeit, aztán
pihenjen meg nálunk Őrtilos-Szentmihályhegyen!

• Éjszakai túra+bátorságpróba
• Dráva tanösvény – előadással
• Mura menti túra, vezetővel
• Kenuzás a Gyékényesi tavon
• Egész napos kirándulások
• Kirándulás Kaszó-pusztára erdei kisvasúttal

Őrtilos Somogy megye dél-nyugati csücskében
található zsáktelepülés. Az útnak itt vége szakad a
Drávánál. A szálló Szentmihályhegyen, a Duna-Dráva
Nemzeti Park területén, csendes, erdős vidéken, a
vasútállomástól és a folyótól kb. 8 percre található.

ÉLTETŐ VILÁG ERDEI ISKOLA

Barangoljon az évekig elzárt tájakon, a buja ártéri
erdőkben, a tiszta vizű kavicsbánya tavak körül!

Az épület téliesített, a szobák és a közös helyiségek
fűthetőek. Nagy, zöld terület, tűzrakó és kiépített
pihenőhelyek, sportpályák és kültéri kemence tartozik
hozzá. A szállóhoz tartozik egy 70 négyzetméteres,
teljesen felszerelt oktatóterem, mely előadásokra,
csoportos foglalkozásokra - illetve rossz idő esetén
tornateremként is használható.

Egyéb helyi foglalkozások:
Egész évben várjuk kedves vendégeinket!
Darázsi Szilárd
8854 Őrtilos, Szentmihályhegy 169.
Telefon: (+36) 30 / 905 75 51,
(+36) 82 / 735 222
E-mail: eltetovilag@freemail.hu
web: www.eltetovilag.com

• Kincskereső csapatjáték, GPS készülékekkel
• Játékos sportvetélkedők
• Megfigyelések a ház körül, munkafüzettel
• Előadás a fenntartható fejlődésről+csapatjáték
• Kutyabemutató+emlékeztető teszt
• Csillagászati bemutató

Kézműves foglalkozások:
• Kavicsfestés
• Batikolás
• Csuhézás
• Gyertyamártás
• Cipósütés kemencében
• Fajáték készítés

Szeretettel várjuk!
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Panoráma Camping
Orfű

PANORÁMA CAMPING ORFŰ

Osztálykirándulások, erdei iskolák, nyári táborok,
edzőtáborok ideális helyszíne
A kempingben 200 kiépített lakókocsihely, több száz
sátorhely mellett 4 hideg-melegvizes szociális épület,
konyha, társalgó áll a nyaralók rendelkezésére.
A kényelmet jobban kedvelő vendégek részére 20 db
2+1 és 2+2 pótágyas fürdőszobás faházakban tudunk
szállást biztosítani. A faházakban hűtőszekrény, kerti
bútor található.
Kempingünk ideális helyszín nagyobb rendezvények és
fesztiválok lebonyolítására (sport találkozók, motorosautós találkozók stb.).

Helyi ízek, helyi értékek:
Kempingünk előtere nyáron 2 hetente szombatonként
átalakul! Szeretettel várjuk piacunkra, ahol a helyi
termelők és kézművesek portékáiból válogathat!
Bővebb információ:
http://orfuihelyitermek.wordpress.com/

Ajánlott programok, kirándulások:
Pécsi városnézés
Magyarhertelendi termálstrand és fedett élményfürdő
Abaligeti cseppkőbarlang és Denevérmúzeum
Mecsextrém Park bobpályával
Bikali Reneszánsz Élménybirtok
Zengővárkonyi tájház, Tojásmúzeum
Pécs – Mecseki Borút – borkóstoló
Lovaglási lehetőség a Tekeresi Lovaspanzióban
20

Orfű a Mecsek egy csodálatos medencéjében, Pécstől 15 kmre található. A dombok ölelte völgyben kiterjedt tórendszer
partján fekvő üdülőfalu várja a sportolni, horgászni, pihenni
vágyókat. A Pécsi-tó melletti strand a közelmúltban
aquaparkként újult meg, csúszdáival, játszóterekkel és
éttermekkel, rengeteg élménnyel várja a strandolni vágyókat.

Sport, játék, szabadidő:
A kemping területén streetball és futballpálya, a közelben
műfüves foci- és teniszpálya, tornaterem, nagyméretű füves
labdarúgó pálya található. Nálunk mindenki megtalálhatja a
számára legideálisabb időtöltést!
Vízi sportok
Lovaglás
Lovas kocsikázás

Túrázás
Barlangászat
Strandolás

Kempingünk májustól
szeptemberig várja vendégeit!

Büszkék vagyunk arra, hogy a Fishing on Orfű rendezvénynek
is évről évre otthont adhatunk, és számos szakmai vélemény
szerint az ország legszebb fesztivál helyszínét biztosítjuk.

Szeretettel várjuk!
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

Orfű-Tekeres
Ifjúsági Szállás
és Családi Panzió
Ifjúsági Szállás:

Panzió jellegű ifjúsági szállás:
• 30 fő befogadására alkalmas épület
• Igényesen berendezett 4-6 ágyas, fürdőszobás szobák
• Fűthető szállásrész
• Közösségi helyiség, társalgó-konyha

Mit kínálunk még?
• Az önellátáshoz szükséges jól felszerelt főzőkonyhát
• Tábor saját konyháján készített házias
és bőséges ételeket
• Teljes körű programszervezést
• Levendula Porta és Pajtaszínházban 80 m2-es
parkettás színpad a művészeti csoportok próbáihoz,
fellépéseihez
• Levendula Porta és Pajtaszínházban egy autentikus
parasztkonyha és kézműves tér is biztosított a
foglalkozásokhoz

Erdei iskola:
• Duna-Dráva Nemzeti Park által
szervezett programok
• Szegedi Karsz-és Barlangkutató
Egyesület programjai
• Csodabogyó Erdei Iskola
programkínálat
• A szálláshoz tartozó
Levendula Portán
szervezett programok

Vendégeink az alábbi lehetőségek
közül válogathatnak:

ORFŰ-TEKERES IFJÚSÁGI SZÁLLÁS ÉS CSALÁDI PANZIÓ

• 51 fő befogadására alkalmas épület
• Tiszta, kulturált 8-10 ágyas szobák
• Kísérők részére egy 3 fős apartman
• A sofőrök részére egy 2 fős sofőrszoba
• Közösségi helyiség, társalgó-konyha

Családi vállalkozásban működő szálláshelyünk
Pécstől 15 km-re, csodálatos, festői szépségű
mecseki völgyben létesített 4 tóból álló tórendszer
szomszédságában található.

Füves focipálya, kosárlabdapalánk, játszótér,pingpong, csocsó
Bográcsozás, grillezés, tábortűz gyújtási lehetőség
Vizi sportok (kajakozás, vitorlázás, vizibiciklizés,
kenuzás, sárkányhajózás)
Lovaglás, kerékpározás, horgászat
Standolás (4 strand 5km-en belül)
Kültéri fitness terem, bérelhető tornaterem
Pécs, a kultúra fővárosa
Abaligeti Cseppkőbarlang és Denevérmúzeum
Melegvizes, fedett fürdő Magyarhertelenden
Mecsextrém Park
Bikali Élménybirtok
Ökopark Bükkösd
Környékbeli várak (Siklós, Szigetvár,Pécsvárad)
Villányi borkóstoló a családi vállalkozáshoz tartozó
borospincében

Szállásunkon márciustól októberig várjuk vendégeinket.
Orfű-Tekeres Ifjúsági Szállás és Családi Panzió
7677 Orfű, Petőfi u. 6.
Telefon / Fax: (+36) 72 / 534 969
Mobil: (+36) 30 / 411 56 52, (+36) 30 / 956 43 02
E-mail: tekeres@tekeres.t-online.hu
Web: www.orfu-diakszallas.hu

Szeretettel várjuk!
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Ökopark
Bükkösd

ÖKOPARK, BÜKKÖSD

Baranya megyében, Bükkösd község északi részén
található. Az összességében 550 hektáros területen
a honos és őshonos magyar állatokon kívül a
Magyarországon előforduló nagyvad fajok is helyet
kaptak. Így az ide látogatók találkozhatnak magyar
szürkemarhákkal, rackajuhokkal, lovakkal, bivalyokkal,
mangalicákkal, illetve megtekinthetik a gím-, illetve
dámszarvasokat, őzeket, muflonokat, vaddisznókat
természetes környezetükben.
A park bejárásához három tanösvényt alakítottunk ki.

„

Ökoparkunk:

A park területén
két szálláshely üzemel:
Hubertusz Vendégházunk
összesen 24 fő befogadására alkalmas 4 napraforgós
szálláshely. A hat lakosztály mindegyike tágas lakótérrel, előtérrel, saját, különálló fürdőszobával és
WC-vel rendelkezik.
Diána Vendégházunk
egy kétszintes épület, melynek földszintjén
konyha, étkező, mosdó található, emeletén pedig
3 db háromágyas szoba, fürdőszobával.
A bejáratnál lévő fogadóépületben kapott helyet egy
melegkonyhás büfé, mely az ide látogatókat és a
megszálló vendégeinket egyaránt kiszolgálja.
Kisgyermekek részére egy gyönyörű
játszóteret is építettünk.
Vadaskertünkbe, illetve a szabad területrészre vadászvendégeket várunk, akiknek elsősorban vaddisznó
lesvadászatra, cserkelésre biztosítunk lehetőséget.

Szolgáltatásaink:
• Szállás,
• Étkezés,
• Lovaglás, lovas oktatás,
• Lovaskocsizás, ló bértartás,
• Gyermekprogramok,
• Vadásztatás, vadmegfigyelés,
• Csapatépítő tréningek helyszíne,
• Esküvői fotózás helyszíne.

Szeretettel várjuk!
Ökopark Bükkösd
7682 Bükkösd, Hársfa u.
Telefon: (+36) 73 / 578 501
Fax: (+36) 73 / 578 502
Mobil: (+36) 30 / 518 21 33, (+36) 30 / 554 04 66
Weboldal: www.okobukkosd.hu
E-mail: info@okobukkosd.hu
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„

Élj természetesen!

Kemencés
Vendégház
A hely, ahol őseid múltja köszön vissza rád!

Szállás:
Igény szerinti ellátás
Gyermekkedvezmény
Légkondicionáló

Bútorok, melyekre régi imádságok és a hajdan volt ember
hite lehelték rá az ősi motívumokat.

Grillező, bográcsolóhely
Kerti bútorok
Népi játékok, babaház

Kemence, melyet dolgos kéz tapasztott, verejtékes
munkával napról-napra épített szent magyar földből, melyet
ősei bíztak rá, hogy neked vándor az otthon melegét nyújtsa
s padkáján megpihenj!

Madárbarát kert
SZÉP kártya elfogadás

KEMENCÉS VENDÉGHÁZAK

Kővágószőlősi vendégház mely kincseket rejt. A Mecsek
lankája féltőn takargatja, óvja az önmagát pusztító világ elől.
Ha ott jársz, nyitott szívvel önti eléd titkait. Adni szeret, adja
mindenét, őszintén, becsülettel. Szeretni akar kemencéje
melegével, rétesével, pálinkájával.

Négy napraforgós ökoporta

Látnivalók:
Túrázás a közel 600m magas Jakab-hegyre a
„Babás-szerkövekhez”
Csodálatos panoráma a Zsongorkő-kilátóról
A pálos rend XIII.sz-i Szent Jakab temploma és
kolostorának romjai
Árpádkori templom és harangjáték
Bányászati Múzeum
Helytörténeti Kiállítás
Honfoglalási emlékpark

Próbáld ki!
Rétesnyújtás és sütés
Kemencés ételek
Kenyérsütés kemencében
Csipkeverés
Háziszappan készítés

Térj be hozzám vándor, ha erre visz utad
Ha jó a szándékod, itt szeretet fogad!

„

7673 Kővágószőlős, Széchenyi u. 2, 4.
Telefon: (+36) 72 / 374 612, (+36) 30 / 470 33 60
E-mail: info@kemenceshazak.hu
Web: www.kemenceshazak.hu
GPS: 46.0839712 / 18.1292697
Facebook: Kemencés Vendégházak
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„

A Szennai Skanzen, a Zselic kapujában, a Dereglye
patak mentén található szabadtéri néprajzi múzeum.
1978-ban nyitotta meg kapuit, a hazai regionális
szabadtéri közgyűjtemények sorában harmadikként.
Az országban egyedülálló módon egy élő falu közepén
jött létre. Célja bemutatni Belső-Somogy és a Zselic
sokszínű kultúráját, megőrizni a környezetében lévő
közösségek szellemi illetve tárgyi örökségét.

„

SZENNAI SKANZEN

Szennai
Skanzen
A tudás a múzeum körül van,
feladatunk, összegyujteni és használni azt.

Nagy rendezvények

„

Április 20-21. Húsvéti Forgatag
Június 8-9. Pünkösdi Forgatag
Június 21. Múzeumok Éjszakája
November 8. Szent Márton nap

A Múzeum küldetése, hogy a hagyományok mai
ember számára felhasználható elemeire hívja fel a
figyelmet. Programjaink, rendezvényeink során
elsősorban a helyi sajátosságokra helyezzük a
hangsúlyt, a közösség tudására alapozzuk
működésünket. A tudást őrző közösségek és a
múzeumi világ egymásra találásával, a jövő
generációja számára adunk praktikus, felhasználható
ismereteket, amelyek irányt mutatnak életminőségünk
javításához a 21. században. Ez az ökomúzeum.
Mindehhez a permakulturális rendszer biztosít alapot.
Az ember, az épített környezet és a természet
együttélésének modellével mutatunk példát kulturális
örökségünk megőrzéséhez. Alapelvünk a
környezettudatos személet és egészséges életmódra
nevelés, amelyekhez történeti hitelesség társul.

Amit kínálunk…
Unalommentes hétköznapokat és hétvégéket. Az élő
múzeumi helyszíneken, az áprilistól, decemberig
várjuk a látogatókat „tesz-vesz” hétvégéinken. A
tevékenységek során, átélheti az egykori női és férfi
szerepeket, felfedezheti a hagyományos építészeti
technikákat, megtanulhat komposztot,
gyógynövénykertet vagy házi körömvirágkrémet
készíteni, hiszen a hagyományok 21. századi
hasznosíthatóságának a bemutatása a Szennai
Skanzen feladata.

Múzeumpedagógiai foglalkozások:
„Ha kenyér van, minden van!”
„Munkák a házban és a ház körül.”
„Fűben, fában…”
„Pörgesd fel magad!”
Farsangi témahét
Húsvéti témahét
Pünkösdi témahét
Szent György napi birkanyírás
Ökohét
Számadás és pásztorünnep
Adventi témahét
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Belépőjegyek
Felnőtt 700 Ft.
Diák 350 Ft.
Nyugdíjas 350 Ft.
Családi (2 felnőtt + 2 vagy több gyermek) 250 Ft.
Múzeumpedagógiai jegy: 950 Ft/fő
Templomi belépő: 200 Ft/fő, kedvezményes jegy 100 Ft/fő
Tárlatvezetés: (bejelentkezés alapján)
45 perces 2750 Ft/csoport
90 perces 5500 Ft/csoport
A pénztár legkésőbb a zárás előtt fél órával ad ki jegyet!

A múzeum minden hétfőn zárva tart,
kivéve: április 21. Húsvét hétfő,
június 9. Pünkösd hétfő.

Szeretettel várjuk!
Szennai Skanzen
7477 Szenna, Rákóczi utca 2.
Telefon: (+36) 82 / 584 013
Honlap: www.skanzen.hu
Facebook: www.facebook.com/szennai.skanzen
Nyitva tartás:
Télen: november 8. - december 14. hétköznap zárva szombat vasárnap 10 - 16 óráig
Nyáron: április 1. - október 31. kedd - vasárnap 9-17 óráig

Vackor
Vendégházak
Cserkút

A 4 db különálló, négy napraforgós, ökoporta minősítéssel
rendelkező apartmanban összesen 20-25 főt tudunk
vendégül látni.
A legnagyobb ház, mely több család, vagy nagyobb baráti
társaság elhelyezésére alkalmas:
Vackor: 130 m2, 4 szoba (2-2 ággyal + 3 pótággyal), jól
felszerelt konyha, nagy étkező-nappali (20 fős), 2
fürdőszoba, nagy terasz. Céges bulik, meetingek tartására
Pároknak, 4-5 fős gyermekes családoknak, állatbarát
nyaralóknak, nyugdíjasoknak ajánlunk:
a Vackorka földszintjét és tetőterét, melyek külön bejáratú
lakások:
48 m2, 2 kisebb szoba, jól felszerelt konyha, pótágyazható
étkező-nappali, fürdőszoba, terasz.
a Kis Vackorkát:
40 m2, 1 szoba 2 ággyal, jól felszerelt konyha-étkezőnappali 2 ággyal, fürdőszoba, előszoba és a kertben fedett
szaletli.

Szolgáltatásaink:
Gyermekeknek: hinta, homokozó, nádkunyhó,
„magasles", lengőteke, „manólak”, mászófa
Gyermekkedvezmény életkortól függően
Bababarát szolgáltatás
A kertben: napozó és hintaágy, kerti tusoló, grillező,
nyárssütő (bográcsok, nyársbotok), parkoló
Állat-, és kutyabarát szállás (kennel a négylábú
kedvenceknek)
SZÉP Kártya elfogadás
Előzetes megbeszélés alapján reggeli vagy
félpanziós étkezés igényelhető, de önellátóak is
lehetnek vendégeink.
Pécsről vonatnál, busznál vendégvárás, szállítás
Régi bútorokkal és tárgyakkal berendezett pincénket
vendégeink megnézhetik és használhatják is.
Vásárolhatók házi finomságok és férjem által
készített különböző konyhai faeszközök.
Egyedi kínálatunk kicsiknek és nagyoknak a
mezítlábas ösvény, a falufelfedező túra térképpel és
feladatlappal.

VACKOR VENDÉGHÁZAK, NYUGAT-MECSEK, CSERKÚT

Pécstől 4 km-re, a Mecsek déli lábánál, Cserkúton szép,
csendes, hegyi környezetben várja vendégeit a Vackor
Vendégház.

Ajánlott programok, kirándulások:
Cserkút: Árpádkori templom, helytörténeti kiállítás, mosóház
Kék turistaútvonal vezet fel a Jakab-hegyi látnivalókhoz
(Babás-szerkövek, Sasfészek, Zsongorkő-kilátó, Páloskolostor rom)
Bemutatóhelyek, túralehetőségek: Duna-Dráva Nemzeti Park
Pécsi városnézés
Állatkert, terrárium: Pécs
Várak: Pécsvárad, Siklós, Szigetvár
Mecsextrém Park: Pécs
Sétahajózás a Dráván
Termálfürdő: Harkány, Siklós, Magyarhertelendyal,
fürdőszoba, előszoba és a kertben fedett szaletli.

Az a szándékom, hogy felkeltsem érdeklődésüket az
egész évben nyitva tartó Vackor Vendégházak iránt, mert
úgy gondolom, hogy a nálunk vendégeskedő családok,
baráti társaságok tartalmas, szép élménnyel, visszaváró
vendégszeretetünkkel távoznak majd tőlünk.
Somogyváriné Koncz Margit
Telefon: (+36) 30 / 986 10 78, (+36) 72 / 564 138
E-mail: somogyvarivackor@t-online.hu
Web: www.vackorhazak.hu | www.vackorhazak.com
Facebook: www.facebook.com/vackorhazak

Várunk téged kedves
Ismerós és Ismeretlen!
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Csicseri
Vendégház

CSICSERI VENDÉGHÁZ

„

Diósviszló

„

az Ormánság kapuja

Falusi szálláshelyünk Baranya déli részén található.
Harkány, Siklós, Villány és Pécs közelsége miatt kiváló
kiindulópont.
A Csicseri Vendégház négy napraforgós, ökoporta
minősítéssel rendelkező, 14-18 fő befogadására
alkalmas.
A legnagyobb lakásunkban 4 db kétágyas szoba, 2 db
fürdőszoba és egy nagy konyha-étkező található. Ezt
ajánljuk nagy családoknak, baráti társaságoknak.
A szomszéd telkünkön két teljesen különálló
vendégházunk bújik meg a fenyőfák árnyékában.
A Kiscsicseri Vendégházban 2 db két ágyas szoba, jól
felszerelt étkező konyha, nappali (Tv, rádió), fürdő van.
Ezt a házat 4-5 fős gyermekes családoknak,
vadászoknak, háziállattal érkezőknek ajánljuk.
A pároknak kiváló a stúdiólakásunk, mert kétágyas, jól
felszerelt konyhája (Tv, Rádió), fürdőszobája van.

Kiemelt ajánlatunk:
Falusi élmények: Vendégeink szedhetik,
megízlelhetik konyhakertünk zöldségeit, gyümölcseit.
Gyerekek és felnőttek is vezethetik az öreg
traktorunkat és élvezhetik rajta a zötyögést, pöfögést.
Megrendelésre kemencében sült, tájjellegű ételeket
készítünk (malacsült, rétesek, kenyérlángos, prósza,
parasztlepény), melynek elkészítésébe vendégeink be
is kapcsolódhatnak. A finomságokat fedett szaletlink
alatt, helyi borok kóstolása mellett fogyaszthatják el.
Vendégeink betekinthetnek a méhészetünk életébe.
Kóstolhatják, ízlelhetik és meg is vásárolhatják a
különböző fajtamézeket.

Szolgáltatásaink:
szépen parkosított, hatalmas, füves udvar
parkoló
kerti bútorok
grillező, nyársaló
SZÉP Kártya elfogadás
gyerekkedvezmény
gyerekek részére: hinta, homokozó, nádkunyhó,
mászóka, focipálya kapuval
előzetes megbeszélés alapján étkezés és
gyermekfelügyelet

Programlehetőségek a környéken:
Harkány fürdő strand és gyógyfürdő
Siklós: vár, termálfürdő, Dzsámi
Máriagyűdi templom, zarándokhely
Nagyharsányi hegy és szoborpark
Villányi, palkonyi és villánykövesdi pincesor
Drávai sétahajókázás
Ormánság: fakazettás templom, talpasház múzeum,
kézművesség

Egész évben várjuk vendégeinket, hisz a
falusi élet, a vendégszeretetünk és a
Csicseri Vendégházak nagyon sok maradandó
élményt adnak!
7817 Diósviszló, Petőfi u. 75.
Telefon: (+36) 30 / 508 84 04, (+36) 72 / 430 009
E-mail: csicseriv.haz@freemail.hu
Web: www.csicserivendeghaz.hu
2
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Madárlátta suli
Sziágyon

Férőhelyek száma: 33 fő
Nyitva tartás: egész évben

További információk:
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

„

Dr. Madas László erdómérnök

Az erdei iskola a rinyabesenyői erdő mélyén várja
látogatóit. Három - egyenként tíz személyes hálóhelyiséggel a gyerekeknek, két kisebb szoba a
kísérők számára, valamint melegítő konyha, étkező
helyiség, tanterem és szabadtéri fedett foglalkoztató
áll a vendégek rendelkezésére. A megye egyetlen
erdészeti erdei iskolája óvodás kortól a középiskolás
korig fogad csoportokat, de szívesen lát
kikapcsolódni, pihenni vágyó baráti társaságokat,
családokat, a technikával felszerelt tanterem
színhelye lehet céges megbeszéléseknek,
értekezleteknek és tréningeknek is. Saját szervezésű
vagy tematikus nyári táborok megszervezésére is van
lehetőség az erdei iskolában.

Madárlátta suli Sziágyon

6-10 éves korosztály:
Az öreg tölgy meséi. Erdő flórájának bemutatása
Harkály apó meséi: Állatcsoportok megismertetése
„Kígyót, békát!" ▪A Petesmalmi 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 vízi élővilágról
Lábunk alatt a talaj: a talaj, a talajban élő állatok
megismertetése
Vadászati nyomozó: nyomolvasás, madárles, vadles
Erdőgazdálkodás: az erdőgazdálkodás jelentőségének
bemutatása

„

Ízelítő erdei iskolai programjainkból:

Az erdó a világ egyetlen olyan könyvtára,
Amely már akkor is tudáshoz juttat,
Ha csendben vagy és nyitott szemmel sétálsz benne!

Programlehetőségek:
bográcshely, kemence
kerékpárbérlés
játszótér
Nagysallér Vadaspark
Petesmalmi Vidrapark
somogyi homokvidék növény- és állatvilága
erdő- és vadgazdálkodás bemutatása 6 db
kialakított és információs táblákkal ellátott
tanösvény
vizes élőhelyek (Rinyabesenyő)
Kandelláber fenyő
tájház (Lábod)
Kápolna (Lábod)
Vadászati Múzeum (Lábod)
gyógyfürdők (Csokonyavisonta, Nagyatád, Barcs)
szoborpark (Nagyatád)
Hadipark (Nagyatád)

Szeretettel várjuk!
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