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BALATON-FELVIDÉKI ERDEI ISKOLA ÉPÜLETEK, SZÁLLÁS ELHELYEZÉS 
 

Erdei iskola férőhely: kb. 60-65 fő - erdei iskola szállóépület: 34 fő (+pótágy lehetséges) 

     - erdei iskola tanépület: 8 fő 

     - erdei iskola erdészház: 18-20 fő (+pótágy lehetséges) 

Közösségi helyek: szállóépület-étkező; tanépület-tanterem; foglalkoztató terem; új 50fős közösségi terem 
 

Szállás típusa: kőházak, minden épületben központi fűtéssel 

Elhelyezés: emeletes ágyak és normál ágyak + pótágyak 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

SZÁLLÓÉPÜLET: 34 fő (+ pótágyak) 

Berendezés: szobák, élményterem, étkező, konyha, fürdő, WC 

       földszint:  - 2 db 6 fős szoba (3 db emeletes ágy) (+pótágy lehetséges) 

  - 1 db 4 fős szoba (2 db emeletes ágy)  (+pótágy lehetséges) 

  - 1 db 2 fős szoba (normál ágy) 

  - étkező (asztalok+székek) 

  - felszerelt konyha (tűzhely, hűtő, mikro, kávéfőző, edények), tűzrakóhelyen bográcsozás 

  - WC – fürdő külön női-férfi részlegen, akadálymentes WC – fürdő 

       emelet:  - 4 db 4 fős szoba (normál fa és vas ágyak)  

  - WC – fürdő külön női-férfi részlegen 

  - élménytermek (sötétszoba, erdei szoba, gyűjtemények) és szelektív hulladékgyűjtés 

        
             szállóépület       szállóépület – 6fős szoba         emeleti szoba 
 

        
      szállóépület – konyha   szállóépület – étkező    interaktív élménytermek 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

TANÉPÜLET: 8 fő (+ kb.6-8 főnek pótágyas szoba kialakítása tanteremben lehetséges) 

Berendezés: szobák, tanterem, fürdő, WC 

  - 1 db 6 fős szoba (3 db emeletes ágy) 

  - 1 db 2 fős szoba (normál ágy) 

  - tanterem vagy terem helyett kb.6-8 főnek pótágyas szoba kialakítása tanteremben lehetséges 

       
 tanépület   6fős szoba      2fős szoba       kistanterem vagy szoba 
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ERDÉSZHÁZ: 20 fő (+ esetleg 1-2 főnek pótágy lehetőség) 

Berendezés: beépített terasz-társalgó, szobák, konyha, fürdő, WC 

Emeleten:  - 2 db 3 fős szoba (3 db normál ágy) 

  - 1 db 2 fős szoba 

Földszinten:  - 1 db 6 fős szoba (3 db emeletes ágy)       a két szoba egybenyíló 

  - 1 db 6 fős szoba (2 db emeletes ágy + 2 db normál ágy) 

  - felszerelt konyha (tűzhely, hűtő, mikro, kávéfőző, edények), tűzrakóhelyen bográcsozás 

  - beépített terasz társalgó (asztal+pad) 

  - 2db WC, fürdőben 2 db zuhanytálca 

       
  erdészház, mellette tűzrakóhely, asztal és pad garnitúrákkal           terasz társalgó (asztal+pad)       földszint - felszerelt konyha 
 

       
        földszint - 6 fős szoba    emelet - 3fős szoba         emelet - 2fős szoba              erdészház mellett tűzrakóhely        

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

NAGYTANTEREM, KÖZÖSSÉGI TEREM 

- kb.50fős,  

- korszerű oktatástechnikai  

  eszközökkel felszerelt  

  tanterem 

 
 

 
 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FOGLALKOZTATÓ ÉPÜLET: 

- foglalkoztató terem (közösségi helység)  

- WC-fürdő helységek női és férfi részleg 

- gondnoki szolgálati lakás 

              
 

 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

KIKAPCSOLÓDÁS ÉS SPORTOLÁS: 

          
  szabadtéri foglalkoztató  tűzrakóhelyek               sportpályák és játszótér               Öreg bükk tanösvény 


