Mecsek Háza Egyesület
7677 Orfű, Barlangkutató u. 1.
Adószám:18033067-1-02
Bankszámlaszám: 10918001-00000084-95210009

A Mecsek Háza Egyesület ajánlata erdei iskolára:

1. nap

2. nap

3. nap

Reggeli a szálláson

Reggeli a szálláson

indulás a Mecsek
Házához

indulás a Mecsek
Házához

8:3016:30

Túra a Jakabhegyre - a
gyerekeket 3
csoportba bontjuk Barlangtúra a Trió
barlangba és
3 túrvezető vezeti
Programok a
őket, időbeni
Mecsek
Házánál
csúszással indulnak

Barlangtúra a Trió
barlangba és
Programok a
Mecsek Házánál

16:3018:00
18:00
18:3019:30

Strandolás a Kistó
strandon
Indulás a szállásra
Szálláselfoglalás,
meleg vacsora

Indulás a szállásra
Meleg vacsora a
szálláson

Sorverseny
Táborzárás, indulás
haza

19:3022:00

Ismerkedés,
tábortűz

21 órától
bátorságpróba

7:308:00
8:008:30

Érkezés a Mecsek
Házához

Ebéd: hidegélelem Ebéd: Meleg étel a
(szendvicsek,
Mecsek Házánál, a
gyümölcs,
Zabaliget
ásványvíz, müzli
étkezdéből, ill.
szelet)
hideg élelem

Ebéd: Meleg étel a
Mecsek Házánál, a
Zabaliget
étkezdéből, ill.
hideg élelem

Mecsek Háza Egyesület
7677 Orfű, Barlangkutató u. 1.
Adószám:18033067-1-02
Bankszámlaszám: 10918001-00000084-95210009

Megjegyzések a napokhoz:

Megjegyzés az 1. naphoz:
A túrára 3 csoportba bontva mennek a gyerekek. Minden csoportot 1-2 túravezető vezet. A
csoportok késleltetve indulnak.
A szállás a Panoráma kempingben lesz faházakban. http://www.panoramacamping.hu/szallas/fahaz/
Megjegyzés a 2. naphoz:
40 fő a 2. napon barlangtúrára megy 10-esével. Az első csoport 8:30kor indul a barlanghoz, addig a
másik 3 csoport 3 másik programon vesz részt a Szuadó-völgyben: rekeszépítés, kötéltechnikai
feladat, felszíni túra. Forgószínpad-szerűen váltják egymás a csoportok. A barlangtúrán résztvevők
hideg élelmet kapnak.
A bátorságpróba 21 órakor indul. 10 fős csapatokba rendeződve, 15 percenként indulnak el a
csoportok. A próba várható eredményhirdetése éjfél után várható.
Megjegyzés a 3. naphoz:
30 fő a 3. napon barlangtúrára megy 10-esével. Az első csoport 8:30kor indul a barlanghoz, addig a
másik 3 csoport 3 másik programon vesz részt a Szuadó-völgyben: rekeszépítés, kötéltechnikai
feladat, felszíni túra. Forgószínpad-szerűen váltják egymás a csoportok. A barlangtúrán résztvevők
hideg élelmet kapnak.
A sorverseny ügyességi feladatokból áll, ahol pontokat kapnak a csoportok. A végén
eredményhirdetés!
Orfű, 2013.07.04.
Lukáts Lilla
Turisztikai Programvezető

