Osztálykiránd ulás aján latok a Dél -Dun án tú lon

A

hozzánk

látogató

vendégeknek

szeretnénk

megmutatni

a

Dél-Dunántúlon

fellelhető természeti és kulturális értékek et, ritkaságokat , ugyanakkor megóvni is
ezeket. Küldetésünk része az ökotudatos szemléletmód elterjesztése, a környezeti
fenntarthatóság

hangsúlyozása,

és

az

ezt

biztosító

innovatív

megoldások

népszerűsítése.

Ennek jegyében összegyűjtöttük a Dél-Dunántúl legjobb ifjúsági szállásait és a
legvonzóbb

programokat ,

melyeknek

keretében

a

gyerekek

játszva

tanulva

töltődhetnek fel energiákkal. Biztosak vagyunk benne, hogy az egész osztály
remekül fogja érezni magát!

Nézze meg, hogy milyen osztálykirándulás helyeket kínálunk Baranya, Somogy és
Tolna megyében!

Reméljük, megtalálja az Önnek megfelel ő osztálykirándulás ajánlatot!
Osztálykirándulás a Dél-Dunántúlon - legjobb helyek és legkedvezőbb ajánlatok!

Az ajánlatainkról részletesebben a honlapunkon olvashat:
http://www.gyeregyalog.hu/osztalykirandulas

O s z t á l y k i r á n d ul á s B a r a ny a me gy é be n

Cs erk ú ti cs ap a té pí t ő osz tály kir á nd ulá s
Gyönyörű természeti és kultúrtörténeti
érdekességekkel és „vajas pánkó” közös
elkészítésének lehetőségével várják a gyereket
Pécstől 4 km-re, a Jakab hegy lábáná l egy mecseki
csapatépítő együttlétre.
Különös élmény a lisztszitálástól a dagasztáson, a
kemencefűtésen és bevetésen át a saját készítésű, illatos pánkók elfogyasztása,
a kincsek felfedezése, és a gólyalábazás is. Ebéd a Biobia portán a Pajta
szállóban vajas pánkó mendvehagymás tejföllel, vagy házi lekvárokkal.
A programot tapasztalt környezeti nevelő irányítja, esős idő esetén is
megtartható. Túravezetőt, kísérőt Pécs és a helyszín között külön térítési díj
ellenében tudnak biztosítani. A programhoz szálláslehetőséget is tudnak ajánlani.
Web: www.biobia.hu

O sz t ály kir án d ulá s P éc s kör ny é ké n, v á rja a Vac kor
Osztálya az osztálykirándulást is szép környezetben,
családias és kiváló szálláson, élményekkel teli
programokkal töltheti el a Vackor Vendégházaknál.
Szép környezetet nyújt a Cserkút, és a falu fölé
emelkedő Mecsek a Jakab-heggyel és a különleges
sziklaképződményeivel. A négy különálló,
összkomfortos vendéglakás kiváló szálláslehetőség et nyújt max. 20-25 fős
osztályoknak. Ár: 3000 Ft/fő/éj (2-4 fős szobánkénti elhelyezés esetén) .
A diákok és kísérőik közösen fedezhetik fel a szabadtéri sütés-főzés örömeit,
kipróbálhatják a nyársalást, bográcsozást és grillezést. Szabadtéri étkezés
mellett, a nagy étkezőben is közösen együtt tudnak étkezni. Lehetőség van
előrendeléssel, menüválasztékból, ebédet rendelni kiszállítással. Ár: 750
Ft/menü.

Programok: mezítlábas ösvény, település felfedező túra; Cserkúton: Árpádkori
templom, mosóház, tó; Pécsett: Világörökségi helyszínek, Zsolnay K ulturális
Negyed, Belváros, Mésztufa Barlang, Állatkert, Mecsextrém Park ; Orfűn:
Malommúzeum, Kemencés Udvar, Medvehagyma Ház, Aquapark, tavak .
Web: www.vackorhazak.hu

Ö ko pa rk Bü kk ösd o sz t ály kir án d ulás a já nl a ta
Az Ökopark Bükkösd a Zselic délkeleti részén, 550
hektáros területen fekszik, közel a Mecsek nyugati
nyúlványaihoz. Ez a terület az év minden
időszakában igéző helyszín, minden korosztály
számára vonzó, hiszen látványosságok, programo k
ismét látótérbe hozzák gazdag örökségünket, és a
szálláshelyek a vendégek kérése szerinti pihenésre nyújtanak lehetőséget.
Ökopark Bükkösd, ahol... a tanóra is változatosabb...az osztálykirándulás is
izgalmasabb...az állatsimogatóban barátságos a csacsi...és az ellenőrzőbe csak
jeles kerül.
Mindazoknak Ökopark Bükkösd kirándulás, akik szeretik a lovakat, vadászatot,
természetet.
Web: www.okobukkosd.hu

O sz t ály kir án d ulá s O rf ű n „ h ala dó kn ak ”
Orfűn minden korosztály megtalálja a számára
megfelelő programot. Hegyek és tavak, népi
tradíciók és gasztronómia, hagyományőrző
rendezvények és zenei fesztiválok a lehetőségek
széles spektrumát tárják a vendégek elé, hogy
feltöltődhessenek Orfű "színeivel".
A Mecseki Diákszállás itt, a festői szépségű
mecseki völgyben létesített, 5 tóból álló tórendszer szomszédságában található.
Családi vállalkozásban működő szálláshely általános-és középiskolai osztályok és

baráti társaságok ideális szálláshelye osztálykirándulások, erdei iskola, és nyári
táborok szervezéséhez, míg a szobák kényelmes megoldást jelentenek a családi
üdülések kedvelőinek.
Kínálatból: korszerű ifjúsági szálláson 8-10 ágyas szobákban, 51 fő elhe lyezését
tudják biztosítani, a kísérők részére külön apartmant és sofőrszobát alakítottunk
ki; berendezett 4-8 ágyas, fürdőszobás szobákban, 34 fő elszállásolását tudjá k
megoldani; mindkét szállásrészhez különálló társalgó -ebédlő tartozik, jól
felszerelt főzőkonyhával ; igényekhez igazodó menükínálat; teljes körű
programszervezés...
Programok „haladóknak”: Baranyai vártúra, Pécsi múltfürkészés, Tó-tó!,
Faluportya Orfűn, Csobbanjunk!, Csak fiatalosan!, Levendula Pajtaszínház.
Web: www.orfu-diakszallas.hu

T ek ere si Lov as pa nz i ó ol csó sz á ll ás, a k tív sz a ba di dő
Diákcsoportokat, osztályokat várnak 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 progr am és felfedezés
várja az osztályokat!
Szállás: 43 fő részére ifjúsági szállás fürdőszobás szobákban - apartmanokban 18
férőhely
Étkezés: saját étkezőben, házias ételek, rugalmas menü összeállítás .
Diákcsoportoknak ingyenes futósz áras próbalovaglás. Izgalmas programok várják
a tanulókat a panzión belül és kívül egyaránt: háziállatok, kemencés sütés,
kézműves foglalkozások, védett növények és állatok megismerése, gyalogtúrák,
erdei élővilág feltérképezése, stb.
Web: www.tekeresilovaspanzio.hu

K a la nd os osz tá ly k ir án du lás e rd ei sz ál láss al Péc s és kör ny é ké n
1 éjszaka erdei szállás reggelivel a Kövestető
Vendégházban (Pécstől 12,5 km -re). Mecsextrém
Park belépőjegy
Egyéb programlehetőségek: Erdei ismeretterjesztő
túrák - vezetővel Hosszúhetény és környékén (pl.
túraállomások: üveghuta, Cigány -hegyi Kilátó, Zengő, Réka -völgy, Pécsváradi vár,
„Csurgó” forrás)
Erdei iskolai programok : Szálláshely, udvari játékok (pingpongasztal, teniszpálya,
minigolf), Termálfürdő Sikonda vagy Uszoda Pécsvárad.
Web: www.mecsekerdo.hu, www.mecsextrem.hu

T er mé sz e t -ök ol óg ia -s por t a V ero ni ka Er de i Isk ol áb an
A Dél-Zselic dombjai között, erdőkkel, rétekkel
tarkított természetvédelmi területén található a 30
lelkes ökofalu, Gyűrűfű. Mozaikos jellegű környéke
páratlanul gazdag élővilágot rejt. Nemcsak a
környéke rendkívüli, hanem maga a falu is: a házak
vályogból épültek, napkollektorokat, kétkörös
(kútvíz + ciszterna) vízrendszert, nádágyas
víztisztítókat, fatüzelésű kemencéket, komposztdombokat, szelektív
hulladékkezelést, komposzt -toaletteket, biogazdaságokat találhatunk a családok
telkein. Ízelítő a programokból a természetismeret, ökológia, hagyományőrzés és
sport témaköréb en: Szent László nyomában. Ember és természet harmóniája
tanösvényen, az erdő élete. Az erdész munkája, f afajok a környéken. Nem
boszorkányság!, gyógyítás növényekkel. Szelíd energia ösvényen - az ökofalu
alkalmazott környezetbarát technikái. Vályogépítészet - avagy hogyan húzhatjuk
fel a házunkat földből? Lovaglás, íjászat - ahogy eleink harcoltak.
Szállás: hajópadlózott jurtákban vagy napkollektoros vályogházban. Naponta
négyszeri ennivaló. Alacsony árak, minősített szolgáltatások.
Web: www.gyurufu.hu/erdeiiskola

O sz t ály kir án d ulá s a Me csek H áz á ná l
Orfű a Nyugat-Mecsek vonulatai által ölelt, festői
szépségű község. Hírnevét a hatvanas években
felduzzasztott tavainak, természeti adottságainak
köszönheti.Orfű különleges látnivalói: a Mecsek
Háza kiállítás, a Malommúzeum, a Tájház, Kemencés
Udvar, madárijesztő kiállítás. A tavak fürdőzési
lehetőséget, míg az Aquapark vizes élményt kínál. Az aktív turizmust kedvelők
kalandos barlangtúrára indulhatnak, az erdőn keresztül Pécsig vezető
kerékpárúton kerekezhetnek, kenuzhatnak, kajakozhatnak, sárkányhajózhatnak a
Pécsi tavon. Orfűn és környékén lovagolhatnak, túrázhatnak, és
megismerkedhetnek a Nordic walking világával is. A Mecsek Háza, Orfű és
környéke számos programot n yújt 1, 2 és 3 napos kirándulásra is.
Web: www.mecsekhaza.hu

P a nor á ma K e m pi ng - Osz tá ly k irá n dul ás Or f űn
Osztálykirándulásokhoz olcsó szállást kínálun ak az
orfűi kempingben, és szükség esetén vállalják
sokszínű, élményekben gazdag programok szervezését
is. Orfű és a Mecsek természeti környezete, valamint
a közeli Pécs látnivalói számos programlehetőséget
nyújtanak az osztálykirándulás napjaira.
Az osztályokat, diákokat el tudjá k szállásolni
faházakban, de szóba jöhet „sát ortábor” is, ami kalandos és olcsó
osztálykirándulás lehet. A kemping területén streetball -pálya, kosárlabda palánk,
futballpálya található. A kemping kiépített tűzrakó helyeinél este összegyűlhetnek
a diákok a tábortűz köré beszélgetni. Diákcsoportoknak igény esetén vállalják
erdei iskola, kézműves, barlangász, szakvezetéses természetjáró és lovas
programok szervezését. Minden 21. fő szállása ingyenes és kedvezmé nyes
étkezési lehetőséget nyújtanak diákcsoportoknak.
Web: www.panoramacamping.hu

O s z t á l y k i r á n d ul á s S o m o gy me gy é be n

O sz t ály kir án d ulá s a K a t ica Ta ny a É lm é ny k öz p on t ba !
A Katica Tanya Magyarország vezető
élményközpontú, őshonos magyar
állatfajokat, hagyományőrzést,
természetismeretet bemutató központja,
számos kül- és beltéri
játszóalkalmatossággal.
Kinek ajánljuk? Osztályok, iskolai
csoportok számára kínálnak felejthetetlen,
élményekben gazdag kirándulási
lehetőséget. Itt a gyerekek játszva
tanulhatnak a környezettudatosságról,
természetről, gazdálkodásról és
állatgondozásról.
Környezettudatosság: csak olyan attrakciót fejleszte nek, amely nem fogyaszt
energiát, vagy ha igen, azt magunk termeli k meg.
Belépő: területileg 2 féle belépőjegy közül választhatnak: 1) Élményvölgyi belépő;
2) Teljeskörű belépőjegy.
Szállások: 2 téliesített turistaházzal, 3 -10 férőhelyes, emeletes ággyal ellátott
szobákkal rendelkezik.
Ellátás: csoportok az „a la carte” ajánlat ból vagy a 3 meghatározott menüből
választhatnak előre rendeléssel.
Programok: gazdálkodással kapcsolatos pro gramok, hagyományőrzés,
kézművesség, természetismeret és bütykölde témakörben választhatnak.
Web: www.katicatanya.hu

O sz t ály kir án d ulá s, csa lá di - és b ará t i pr og ra mo k a S z iág y i Er d ész e ti
E rd ei Is ko lá ba n
A SEFAG Zrt. által üzemeltetett Sziágyi Erdészeti
Erdei Iskola igény szerint - 1-től 5 napig bezárólag erdei programokat szervez óvodás-, iskolás
csoportoknak, akár osztálykirándulási, csapatépítés i
céllal.
A különböző korosztályoknak és egyedileg
kiválasztható időtartammal kínált programok az
iskolai tananyaghoz kötődnek. Az ismeretszerzésen felül számos erdei játékos
sportvetélkedő, tanösvény gyalog - és kerékpártúra, valamint étkezési lehetőség
is igényelhető előzetes egyeztetés alapján.
Irányárak (egyedi igények szerint eltérő lehet):
- szállás 19 főig 4-14 éves kor között: 2000 Ft/fő/éj
- szállás 20 fő felett 4-14 éves kor között: 1750 Ft/fő/éj
- Utolsó nap 950 Ft/fő
- Program árak 500 Ft/fő
Web: www.sziagyisuli.hu

I sko la i cso por t okat v ár a Zs el ici Cs ill ag p ark
A látogatóközpont 2 órás nappali programjain
megfigyelhetik a Nap felszínét speciális távcső
segítségével (derült időben); megtekinthetik a
távcsőkupolát, a természeti és csillagászati
kiállításokat és planetáriumi előadáson és
filmvetítésen vehetnek részt.
Nappal 4-8 kilométeres erdei túrákon mutatják be a zselici erdő élővilágát. A
program 2-3 órás. Éjszakai 2-6 kilométeres túrákon fülelhetik az éjszakai erdő
zajait, rácsodálkozhatnak a fényszennyezéstől mentes csillagos é gboltra. A
program kb. 3 órás. Éjszakai távcsöves bemutatók on megcsodálhatják a Tejutat,

csillagképeket, fényes csillaghalmazokat, galaxisokat. A program kb. 2 órás. Az
éjszakai programokat nagyobbaknak ajánljá k, az éjszakai túrákat leginkább
középiskolásoknak.
Web: www.zselicicsillagpark.hu

K isv as ut az ás a B or on ka - mel lé ki T ájv é de l mi K örz e tb en
A SEFAG Zrt. által üzemeltetett Mesz tegnyői Erdei
Vasút az év minden napján várja Vendégeit! A vonat
április 1-től - hétvégén és ünnepnapon - menetrend
szerint közlekedik, délelőtt 10 és délután 14 órai
indulással.
Különvonat igényelhető az év bármely napjára,
előzetes egyeztetéssel. A Mesztegnyőről induló nyitott - és zárt vasúti kocsikból,
a védett terület páratlan növény - és állatvilágában gyönyörködhetnek a
kisvasutazók.
Web: www.sefag.hu/erdeivasut

O sz t ály kir án d ulá s, csa lá di - és b ará t i pr og ra mo k a Dese da
K a la nd er dő be n
Deseda-tó Magyarország leghosszabb mesterséges
tava, Kaposvár mellett, mely parkerdő és arborétum
ölelésében fekszik.
A SEFAG Zrt. által fenntartott "Deseda Kalanderdőben"
egy napos erdei programok várják az óvodás - és
iskolás csoportokat, akár osztálykirándulási céllal.
Ajánlják még családoknak, baráti társaságoknak hétvégi túrákhoz, kikapcsolód ási
programként, vagy turisták úti cél jaként.
A gombási erdőtömbben kialakított 4 tanösvény mentén olyan információs táblák
találhatóak, melyek olyan ismeretanyagokat adnak át erdei környe zetben, amit a

diákok tanulmányaik során fel tudnak használni. Az ismeretszerzésen felül olyan
attrakciós elemeket helyeztek el a parkerdőben, ahol a hallás, látás, tapintás
érzékszerveit "megdolgoztatják". Emellett erdei játszótér, madármegfigyelő
állomás, arborétumi séta várja az érdeklődőket.
A programok igénybevétele ingyenes. Egyedileg is látogatható folyamatos nyitva
tartással. Előzetes egyeztetéssel csoportokat kísérő erdész szakembert
biztosítanak.
Web: www.desedakalanderdo.hu

O sz t ály kir án d ulá s a S z e n na i S ka nz en b en
1.Fűben-fában, erdőn-mezőn Foglalkozás leírása: A
foglalkozás során a gyerekekkel bejárják a
környező dombokat, megismerked nek a zselici
tájhasználattal, hagyományos ökológiai
gazdálkodással. A kirándulás során
gyógynövényeket gyűjtenek, amiket különböző
módokon feldolgoznak a Somogyszobi Portán,
Fogarasi Böske somogyszobi füvesasszony hagyatéka alapján.
2.Sárból-fából Foglalkozás leírása: A múzeum kiállításainak, élő múzeumi
helyszíneinek interaktív megismerése során a gyerekek belekóstolhatnak a népi
építészet rejtelmeibe, megismerkedhetnek a somogyi emberek hagyományos,
környezettudatos gazdálkodásával, anyaghasználatával.
3.Csülök, bige, bébic Foglalkozás leírása: A 100 évvel ezelőtti gyermekek és
fiatalok életéből a népi gyermek és sportjátékok megismerése (eszközös és
szabályjátékok) és ehhez kapcsolódó játékkészítés, középiskolás korosztálynak
csapatépítő játékok.
Időtartam: 4 óra. Ajánlott csoport létszám: 25 fő
Program költsége (bruttó): 3000 Ft/fő
Étkezési költség (bruttó): 2000 Ft/fő (tízórai, ebéd)
Web: www.skanzen.hu

O sz t ály kir án d ulá s a S z a rv as far m on
Vadasparki séta: Szakvezető segítségével a
vendégek megismerkedhetnek hazánk öt
nagyvadfajával. Szelíd gím- és dámszarvasokat,
vaddisznókat, őzeket és muflonokat figyelhetnek
meg testközelből. A műemlék magtár épületében
megtekinthetik a trófeagyűjteményt, a hullott
agancsokat, bepillantást nyerhetnek az agancs
növekedésének sajátosságaiba az agancshu llatástól az agancstisztításig.
A program időtartama kb. 1 óra. Ár: 500 Ft/fő.
Étkezési lehetőség: A szarvasfarm Zselicvad Étteremben
További program lehetőségek : traktoros/fogatos szarvasnézés, fotókkal illusztrált
előadás (PPT) a gímszarvasok életéről, barátunk a ló - beszélgetés a lovakról,
beszélgetés a lovakkal, c sacsigolni jaj de jó...
Web: www.szarvasfarm.ke.hu

O s z t á l y k i r á n d ul á s T o l n a me gy é b e n

I dő u taz ás P aks on á l ta lá nos is ko lás é s köz é pi sko lás cs op or tok
sz ám ára
2 napos program, szállással .
Most egy felejthetetlen kalandozásra hívják
Pakson, ahol elrepítik a Római kortól a XXI.
századig. Az utazás során megküzde nek a
barbárokkal, lóhátra pattannak, mint honfoglaló
atyáink, majd részesei lesznek a török rombolás
utáni újjáépítésnek. Csónakáz nak, halat fognak, a régi hajómolnárok hagyományit
követve tésztával eszik a tűzpiros paksi halászlevet, betekintést nyernek a XX.
század egyik legnagyobb találmányának, az atomerőmű működés ének világába és

végül találkoznak világhírű kortárs képzőművészeink alkotásaival.
A Cseresznyéskert Erdei Iskola szolgáltatásai: fedezze fel az erdő élővilágát ,
éjszakai csillag les , erdei detektívképző, időutazás a római kórtól a XXI.
rendhagyó fizikaóra , horgászképző, lovaglás, agyagozás, paintball, kerékpártúra,
sárkányhajózás a Dunán , éjszakai túlélő túra ... Ár: előzetes egyeztetés alapján
Web: www.paksivmk.hu

K a la nd ra fel ! L en gy e l A n na f ürd ő
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!
Annafürdő és Szentkúti Kunyhó – Ökoház


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 fa építészet, ...)



Ökogazdálkodás (régi gyümölcsfajták)



Interaktív kül- és beltéri eszközök, kiállító-terem

Programok: 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 ...
Web: www.erdeiiskola.gyulajzrt.hu

