Mecseki kalandozások!
Kedves Pedagógus Kolléga!
A tavaszi osztálykirándulások megszervezése bizony nem egyszerű feladat. Minden osztály
élményekben gazdag jó hangulatú, kalandos együtt töltött napokra vágyik. A programok
összeállítása, leszervezése a pedagógusok számára komoly előkészületi feladat. Ebben szeretnénk mi
segítséget nyújtani az általunk összeállított 2 és 3 napos csomagjainkkal. Garantáltan mozgalmas
élményekkel és kalandokkal teli napok várnak a hozzánk látogató osztályokra!

1.nap
Az M6-os autópályáról Pécsnél letérve 3 km megtétele után a Zsályaliget élményparkba érkeznek a
gyerekek.
Zsályaliget Élménypark – ahol igazán szabad lehetsz A Zsályaliget Élménypark Pogány külterületén
helyezkedik el, festői környezetben, ahol mintegy 23 hektáron várjuk a gyermekeket, családokat,
csoportokat. Élményparkunkban mindenki megtalálja a számára kedves elfoglaltságot, legyen az
kaland, szórakozás, sport, tanulás vagy akár természetjárás. A parkban a fiatalok egészséges
szemléletformálását élményszerűen, szórakoztató turisztikai attrakciós elemek igénybevételével
kívánjuk elérni. Játszva tanulhatnak a környezetvédelemről, a természetről és az állattartásról.
További információk a Zsályaliget programkínálatáról: www.zsalyaliget.hu
Iskolai Zsályaliget élményprogram Alapbelépőjegy ár 1200Ft/fiatal
Ebéd helyben- 700 Ft/fő
Délután utazás tovább Magyarhertelendre a szállásra.
szállás a HELLO TÁBOR ERDEI ISKOLÁBAN
Az erdő szélén elhelyezkedő 55 fő befogadására
képes tábor öt jól felszerelt faházával várja
vendégeit! A faházak két-két szobásak, nyolc, illetve
tizenkét férőhelyesek. Minden faház rendelkezik
mosdóval, zuhanyozóval, előtérrel, beépített tároló
szekrénnyel, hűtővel. További információk a
szállásról: www.hellotabor.hu

Vacsora helyben: 450 Ft/fő
A szállás ára: 2600 Ft/fő /éj

2. nap
Reggeli a szálláson,( 450 Ft/fő) Utazás Orfűre (4 km) ahol az alábbi programlehetőségek
választhatóak.

- Malom múzeum megtekintése és
hagyományos kenyérsütési bemutató – “A
liszttől a kenyérig”
A malomtúra időtartama: kb. 25-35 perc. Ára 350
Ft/fő A kenyérsütés teljes folyamatának
időtartama kb. 3,5 óra, de a végén a program
résztvevői 15 db cipót vihetnek haza, vagy akár
helyben, a diófa árnyékában rögtön el is
fogyaszthatják. A program a csoport létszámától
függetlenül
12.000
Ft.
web:

www.malommuzeum.hu
Barlangi kalandtúra a kiépítetlen Trió barlangban
Csodákkal teli földalatti világba invitáljuk az iskolás
csoportokat! a kiépítetlen Trió barlangban csillogó cseppkövek
között haladva, lelket és testet próbáló élmény során
fedezhetőek fel a barlang titkai A túrát barlangkutatók vezetik
és teszik biztonságossá! A program Időtartama 3-4 óra, ára 20
fő-től 4190 Ft/fő, 30 fő-től 3990 Ft/Fő. További információ:
www.mecsekhaza.hu

- Sárkányhajózás az orfűi tavon A
sárkányhajózás remekül alkalmas csapatépítő
és kiváló hangulatteremtő, valamint nagy
előnye, hogy biztonságos és gyorsan
elsajátítható vízi sport.
A program időtartama 1 óra, ára
15 000 Ft/csoport.

Ebéd Orfűn! Du visszautazás Magyarhertelendre. Ott esti szalonnasütés, választhatóan esti fürdőzés
a tábor szomszédságában található Termálfürdőben.

3. nap
Reggeli a táborban, majd utazás Pécsre ( 25 km). Pécs nevezetességeinek megtekintése! Ebéd
Pécsett, majd utazás haza.
- Zsolnai Kulturális Negyed programjain való részvétel
Természettudományos kaland a Zsolnay Kulturális Negyedben programcsomagot biztosítja, amely az
alábbiakat tartalmazza:

- A Labor-Interaktív Varázstér 150 m2-es kiállító terem
eszközeinek használata
- Előadás biztosítása a Planetáriumban
- Varázsóra - kísérleti bemutatók
A 3 helyszín látogatása esetén 1520 Ft/fő a 3 program
10 diákonként egy kísérő ingyen vehet részt a
programokon!
Ebéd helyben, majd utazás haza!

A teljes 3 napos csomag ára 25 fős osztálylétszám esetén, szállással étkezéssel és a
programbelépőkkel (Mindhárom orfűi programlehetőséget választva!): 18.130 Ft/fő

Szállás:
Étkezés:
fix programok:
Zsályaliget
Zsolnay negyed
Összesen:
Fakultatív
programok:
Barlangászat
Malomtúra
Kenyérsütés
Sárkányhajózás
fakultativ programok
összesen (25 fős
osztálylétszám
esetén):

1.nap
2.600 Ft/fő
1.150 Ft/fő

2.nap
2.600 Ft/fő
1900 Ft/fő

3.nap
1540 Ft/fő

1.200 Ft/fő
1.520
Ft/fő
12.510 Ft/fő

4.190 Ft/fő
350 Ft/fő
12.000
Ft/csoport
15.000
Ft/csoport

5.620 Ft/fő

Kapcsolat:
Cím: 7394 Magyarhertelend, Tábor u. 7.
Foglalás: Hirth-Szabó Orsolya, +36 20 6168102
E-mail: info@hellotabor.hu;
Web: www.hellotabor.hu

[HSO1] megjegyzést írt: ide benneteket is berakhatunk,
csak beírtam valamit!

