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Nyitva tartás: egész évben

Szállás, étkezés, program lehetőségek:

- erdei iskolás csoportoknak
- családos üdülések, családi rendezvények részére
- egyéb kikapcsolódni és pihenni vágyó csoportoknak.
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Érdeklődés, jelentkezés:
BAKONYERDŐ ZRT. Monostorapáti Erdészet
8296 Monostorapáti, Petőfi S. u. 34.
Tel: 87/535-200 Fax: 87/435-137
Kapcsolattartó:
Farkas Zsuzsanna erdei iskola vezető
Mobil: (+36) 30-685-3148
E-mail: farkas.zsuzsa@bakonyerdo.hu
www.bakonyerdo.hu/erdeiiskola
www.facebook.com/balatonfelvidekierdeiiskola

ERDEI ISKOLÁS csoportok részére, a kiválasztott
programok alapján 2, 3, 4 és 5 napos programokat
kompletten összeállítjuk és megszervezzük!

Épületek, szállás-elhelyezés:
Összes férőhely: kb. 60 fő (+ pótágyak)

- 34 fő szállóépületben (+ pótágyak)
- 8 fő tanépületben (+ pótágyak)
- 20 fő erdészházban (+ pótágyak)
- 2 db katonai sátorban (8-10 fő pótágyon)
- további pótágyak és sátorhelyek

Szállás típusa: kőház, minden épület központi fűtéssel
Elhelyezés: szimpla, emeletes és pótágyakon
- Szállóépület: 34 fő (+ pótágyak)

Földszint - 2 db 6 fős szoba (+ pótágy lehetséges)
- 1 db 4 fős szoba (+ pótágy lehetséges)
- 2 fős szoba (kísérőknek)
- 35-40fős étkező, konyha, fürdő-WC
Emelet: - 4 db 4fős szoba
- élménytermek (sötétszoba, erdei szoba,
erdei gyűjtemények, szenzitív játékok)

- Tanépület: 8 fő (+ pótágyak)

- 6 fős szoba, 2 fős szoba
- 25-30fős tanterem, fürdő-WC

- Erdészház: 20 fő (+ pótágyak)

Földszint: - 2 db 6 fős szoba (a két szoba egybenyílik)
- beépített terasz - társalgó,
- konyha, fürdő-WC
Emelet: - 2 db 3 fős szoba
- 1 db 2 fős szoba (kísérőknek)
- Tábori épület:- 25-30fős foglalkoztató terem
- fürdő-WC helységek (férfi, női részleg)
- gondnoki szolgálati lakás
- Közösségi épület: - kb. 50 fős, asztalok+székek
- korszerű oktatástechnikai, terepi vizsgálati,
szemléltető eszközökkel felszerelt tanterem

Termek: étkező, tanterem, foglalkoztató, nagytanterem
Étkezés: szállóépület étkezőjében, kiszállítással történik.

Választható: önellátás, napi 1-,2-,3-,5-szöri étkezés

Általános tudnivalók:
1) Az Erdei Iskolában való részvétel feltétele a Házirend

betartása a tartózkodás ideje alatt. Kérem a csoportvezetőt,
hogy érkezés előtt a csoportnak ismertesse a házirendet.
2) Segélyhívásra használható erdei iskola telefon: 87-711-008

3) A szobák elfoglalásáról érkezés előtt egyeztetünk. A

szobákat az előző csop. hazautazásának és a következő
csop. érkezésének függvényében kell elfoglalni, illetve
elhagyni. Közvetlen csoportváltásnál a szobákba
bepakolás 14:00-kor lehet, kipakolni 10:00-ig szükséges.

4) A helyszínre szállítást (gyerekek+csomagok) Vigántpetend

vagy Nagyvázsony autóbuszmegállótól kérésre meg
tudjuk oldani, buszoktól függően előre egyeztetett díjért.

5) Az erdei iskolai szolgáltatások érkezés napján ebéddel
kezdődnek és hazautazás napján ebéddel végződnek.
Étkezésben eltérés lehetséges, kérjük egyeztetni.

6) Az étkezés étkeztető által, időpontra kiszállítással

történik. Az ebéd és vacsora meleg étel, a reggeli hideg.
Egész napos kirándulás esetén hideg ebédcsomagot
biztosítunk. Ebédszintű-vacsora és vegetáriánus étkezés,
laktóz- és glutén-mentes étkezés előzetesen igényelhető.

7) Az erdei iskola csomagok díja Kedvezményesen

tartalmazza az Öreg bükk tanösvény túrát és az esti
vadmegfigyelést vadlesen erdészkísérővel. Az egy napos
program díja az Öreg bükk tanösvény túrát tartalmazza!

8) Rosszidő esetén a tanterem rendelkezésre áll egyéni
foglalkozásokra, vannak természetfilmek, határozó könyvek.

9) Tűzrakóhely van, tűzrakáshoz ágfa gyűjtése az erdőből

Sportpályák (foci, röplabdaháló, kosárpalánk), ping-pong
asztalok a csoport rendelkezésére állnak, de kérjük, a
sporteszközöket a csoport tagjai hozzanak magukkal.

10) Ágyneműt (paplan+párna) biztosítunk, ágyneműhuzatot
(nagypárnahuzat, paplanhuzat, lepedő) hozni kell, vagy
400.-Ft/fő huzat mosatási díj ellenében tudunk adni.

11) Ajánlott felszerelés: időjárásnak megfelelő erdei öltözék,
tisztálkodó szerek, váltócipő, papucs, túracipő, esőkabát,
folyamatosan szedett gyógyszerek, nyitottság és jókedv!

Kedvezmények erdei iskolás gyerekcsoportjainknak!
12) 20fő gyermekig 1fő, felette 2fő kísérőnek szállás és

programok díja ingyenes! 40-50fő gyermeknél 3-4fő
kísérő szállás és programok ingyenes! Étkezés kell fizetni!
A többi kísérő minden díját gyermekáron számoljuk!

13) Október 15–március 15 között erdei iskolánkba érkező
gyerekcsoportoknak a szállásdíjból 10% kedvezmény!
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Az erdészeti, természetismereti programokon kívül a
programok fizetése a helyszínen, készpénzben történik!
A választott programok pontos időpont beosztását
érkezés előtt egy-két héttel egyeztetjük.

Erdészeti, természetismereti programok:

erdész szakvezetőkkel
1.) Öreg bükk tanösvény túra
3-4 óra 500 Ft/fő
Ismertető füzet: 300 Ft/db, Munkafüzet: 150 Ft/db
2.) Vadmegfigyelés vadlesen (este)
2-3 óra 500 Ft/fő
3.) Mivel foglalkozik az Erdész?
3-4 óra 500 Ft/fő
4.) Növényismereti túra, mikroszkópozás 3-4 óra 500 Ft/fő
5.) Tájékozódás a természetben, térképismeret 3 óra 500 Ft/fő
6.) Vadgazdálkodás,vadnyomok,légpuskás lövészet 3 óra 500 Ft/fő
7.) „Érzékszerveinkkel az erdő” élménytermek interaktív kiállítás
(a program csoportbontásban, kb.15fő/csoport) 1 óra 450 Ft/fő
8.) Gyűjtsünk szelektíven!
3 óra 500 Ft/fő
9.) Időjárás megfigyelés; megújuló energiák 3 óra 500 Ft/fő
10.) Biológiai patakvizsgálat, vízi élővilág 4-5 óra 500 Ft/fő

Történelem, biológia, földrajz programok:

1.) Íjászat, történelmi csillagdobás
3-4 óra 500 Ft/fő
2.) Hazánk madárvilága ea., madárvédelem gyak. 3 óra 500 Ft/fő
3.) Hazánk kétéltűi, hüllői -előadás, hangok
2 óra 400 Ft/fő
4.) Kétéltűek, hüllők -ea; Vízvizsgálat -gyak. 3-4 óra 500 Ft/fő
5.) Élet a korhadékban, gombák,rovarok ea, gyak. 3 óra 500 Ft/fő
6.) Hazánk természetvédelme, Nemzeti Parkok ea. 3 óra 500 Ft/fő
7.) Balaton-felvidéki Nemzeti Park értékei ea. 2 óra 400 Ft/fő
8.) Hazánk földtani csodái, „megkövesedett” Magyarország,
ásványok, kőzetek -ea. kőzetbemutató gyak. 2 óra 400 Ft/fő
9.) Méhészeti ismeretek ea., mézkóstolás
2 óra 400 Ft/fő
10.) Csillagászat - előadás, távcsöves megfigyelés 2-3óra 500 Ft/fő
(rossz időjárás esetén előadás+távcsőismeret+játékos feladatok)

Kézműves programok: minimum kb. 15 fő/csoport

Idő: 1,5-2 óra/15-20fő/1csoport (nagylétszámnál csoportbontás)
A kézműves programok ára alapanyaggal együtt értendő.

1.) Agyagozás - korongozás vagy applikálás (égetéssel)
2.) Nemezelés - labda, virág
3.) Papírmerítés - papírtárgy, papírtálka készítés
4.) Textilezés – szövés, textil kép (virágnyomattal)
5.) Gyapjú kép – falra való kép készítése
6.) Bőrművesség - tok, szütyő, karkötő, nyaklánc
7.) Viaszolás - gyertyaöntés, gyertyamártás
8.) Vessző - koszorú, alátét, kosár, fali-dísz
9.) Csuhé, szalma, gyékény - fonás, figura
10.) Kenyérsütés kemencében (max.35 fő/cs./2-3 óra)

600 Ft/fő
500 Ft/fő
500 Ft/fő
500 Ft/fő
500 Ft/fő
500 Ft/fő
500 Ft/fő
500 Ft/fő
500 Ft/fő
500 Ft/fő

1 napos kirándulás Nagyvázsonyba: www.nagyvazsony.hu
(Egész napos kirándulásra hideg ebédcsomagot biztosítunk.)
- Gyalogtúra a Kék túrajelzésen (kb. 6 km): Kinizsi forrás Tálodi kolostorrom - Nagyvázsonyi vár és Pálos kolostorrom

- Gyalogtúra egyénileg térképpel:
térképet adunk
- Gyalogtúra szakvezetővel:
350 Ft/fő
- Nagyvázsony belépők: Kinizsi vár+kiállítások:
600 Ft/fő
- Néprajzi Múzeum:
300 Ft/fő
- Postamúzeum:
kb. 150-200Ft/fő
- Kovácsolás a kovácsműhelyben
1-1,5 óra
500 Ft/fő
- Lovas-kocsizás hazafelé
kb.1 óra
500 Ft/fő
vagy busszal hazafelé - busztól függően egyeztetett díjért
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Az erdei iskola elhelyezkedése:
Veszprém megyében, Vigántpetend és Nagyvázsony
közötti erdőtömb közepén található.

1 napos kirándulás Kapolcsra a „Művészetek Völgyébe”:
(Egész napos kirándulásra hideg ebédcsomagot biztosítunk.)

- Gyalogtúra Kapolcsra (kb. 6 km) egyénileg, térképet adunk
- Falumalom + Kovácsműhely + Iskolamúzeum 100 Ft/fő
- Országpark megtekintése:
jelenleg kérdéses kinyitása
- Visszafelé gyalogtúra az erdei iskolába egyénileg (kb. 6 km).

1 napos gyalogtúra (Balaton-felvidéki Nemzeti Park):
(Egész napos kirándulásra hideg ebédcsomagot biztosítunk.)

Gyalogtúra a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkban (20-25 km):
Fekete-hegy, Eötvös kilátó. Szakvezető egész napra: 500 Ft/fő

1,5 napos kerékpáros túrák: Káli-medencében,

Tapolcai-medencében, Nagyvázsony és környékén
Főként felsősöknek javasoljuk, túrakísérő és szervizautó
biztosításával, előre egyeztetett útvonalon. Célszerű egy
egész napos (kb. 40 km) és egy fél napos (kb. 25 km) túrát
igényelni egymás követő két nap. A két túra összköltsége
kerékpárok és szakvezető biztosításával: 2500-3000 Ft/fő

1 napos autóbuszos kirándulások: (kb. 8 óra)

(Egész napos kirándulásra hideg ebédcsomagot biztosítunk.)
Mikrobusz, nagybusz megrendelésében segítünk. A busz ára a
létszám nagyságától, a busz típusától és nagyságától függ.
1.) Kirándulás a Káli–medencében (kb. 110 km)
Hegyestűi geológiai bemutatóhely 300 Ft/fő – Szentbékkállai
kőtenger – Kékkúti forrás – Salföldi major 300 Ft/fő
– lovas-kocsizás a Salföldi Pálos kolostorromhoz 500 Ft/fő
2.) Kirándulás a Tapolcai–medencében (kb. 130 km)
Badacsonyi vagy Szent György-hegyi tanösvényen félnapos
gyalogtúra szakvezetővel kb.500 Ft/fő – Szigligeti vár 300 Ft/fő
3.) Kirándulás a Tihanyi–félszigeten (kb. 100 km)
Bencés Apátság és múzeum 300 Ft/fő, Skanzen 250 Ft/fő,
+ félnapos gyalogtúra a félszigeten szakvezetővel kb.500 Ft/fő
4.) Kirándulás Veszprém és környékén (kb. 110 km)
Veszprémi vár, Érseki Palota, Gizella Királyné Múzeum, Gizella
kápolna, Szent György kápolna, Veszprémi állatkert, Baláca–
puszta római kori villagazdaság és romkert

GPS koordináták: N46.947839o E17.650762o
Az erdei iskola megközelítése:
Veszprém-Tapolca főútvonalról,
Nagyvázsony vagy Vigántpetend felől.
1. Különjárat busszal vagy autóval Nagyvázsony
vagy Vigántpetend felől lehet megközelíteni:
a) Tapolca – Veszprém úton Vigántpetendnél
elfordulni (tábla mutatja: Balaton-felvidéki
Erdei Iskola), keresztülmenni Vigántpetenden,
majd a szerpentinen fel, és ahol a tábla mutatja,
jobbra bekanyarodni az erdészeti feltáróúton,
kb. 2 km múlva erdei iskolába megérkezés.
b) Veszprém – Tapolca úton Nagyvázsonynál a
MOL kút után tábla mutatja, balra
bekanyarodni, keresztülmenni Nagyvázsonyon,
Nemesleányfalun, majd tábla mutatja, balra
bekanyarodni az erdészeti feltáróúton, kb. 2 km
múlva erdei iskolába megérkezés.
2. Vigántpetendig menetrend szerinti buszjárattal,
onnan gyalog fel az erdei iskolába (sétaúton 2km).
3. Nagyvázsonyig menetrend szerinti buszjárattal,
onnan gyalog vagy megszervezett bérlet busszal.
4. Veszprémig vonattal, onnan bérelt busszal.

