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Érdeklődés, jelentkezés:  
BAKONYERDŐ ZRT. Balatonfüredi Erdészet   

Kapcsolattartó:  
                 Németh Eszter  
             erdei iskola vezető  

 E-mail: bfei@bakonyerdo.hu 
  Mobil: (+36) 30/685-3148 
     Tel.: (+36) 87/711-008 

Honlap: 
https://www.bakonyerdo.hu/okoturis
ztika/erdei-iskolak/balaton-felvidek   

www.facebook.com/balatonfelvidekierdeiiskola 

ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ  
Nyitva tartás: egész évben 
 
Szállás, étkezés, program lehetőségek: 

- erdei iskolás csoportoknak   
- családos üdülések, családi rendezvények részére  
- egyéb kikapcsolódni és pihenni vágyó csoportoknak.  

 
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. 62 fő  
34 fő a szállóépületben  
8 fő a tanépületben  
20 fő az erdészházban  
Sátorhelyek 
Szállás típusa: kőház, minden épület központi fűtéssel  
Elhelyezés: szimpla és emeletes ágyakon  

- Szállóépület: 34 fő  
Földszint  - 2 db 6 fős szoba   

- 1 db 4 fős szoba  
- 2 fős szoba (kísérőknek)  
- 30-34 fős étkező, konyha, fürdő-WC  

Emelet: - 4 db 4fős szoba  
- élménytermek (sötétszoba, erdei szoba, 

erdei gyűjtemények, szenzitív játékok)   
- Tanépület: 8 fő  

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

- Erdészház: 20 fő  
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:- 20 fős 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: napi 1-3-5-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 csoporttal ismertesse a házirendet!   

2) Segélyhívásra használható erdei iskola telefon: 87-711-008  
 
3) A szobák elfoglalhatók 14:00 órától, azokat 09:00-ig 

kell elhagyni, de tetszés szerint tartózkodhatnak a 
területen. 

 
4) A helyszínre szállítást (gyerekek+csomagok) Vigántpetend 

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

 
5) Rossz idő esetén a tanterem rendelkezésre áll egyéni 

foglalkozásokra, vannak természetfilmek, határozó könyvek.  
 
6) Tűzrakóhely van, tűzrakáshoz ágfa gyűjtése az erdőből 

történik, eső esetén hasított tűzifát biztosítunk. 
Sportpályák (foci, röplabdaháló, kosárpalánk), ping-pong 
asztalok a csoport rendelkezésére állnak, de kérjük, a 
sporteszközöket a csoport tagjai hozzák magukkal.  

 
7) Ágyneműt (paplan+párna) biztosítunk, ágyneműhuzatot 

(nagypárnahuzat, paplanhuzat, lepedő) hozni kell, vagy   
800.-Ft/fő/garn. mosatási díj ellenében tudunk adni.  

 
8) Ajánlott felszerelés: időjárásnak megfelelő erdei öltözék, 

tisztálkodó szerek, váltócipő, papucs, túracipő, esőkabát, 
folyamatosan szedett gyógyszerek, nyitottság és jókedv!  

 
 



PROGRAMAJÁNLAT 2022 
 

Az erdészeti, természetismereti programokon kívül a programok fizetése a helyszínen, készpénzben történik! 
 

 
 
 

Erdészeti, természetismereti programok szakvezetővel: 
 
 

 
Öreg bükk tanösvény túra   700 Ft/fő
Esti vadles 700 Ft/fő
Növényismereti túra, mikroszkópozás 700 Ft/fő
Kincskeresés 700 Ft/fő
Vadgazdálkodás, vadnyom, lövészet 700 Ft/fő
 
Érzékszerveinkkel az erdő” élménytermek interaktív kiállítás 
(egyszerre max.15fő tud részt venni)                                                         700 Ft/fő

Gyűjtsünk szelektíven! 700 Ft/fő
Biológiai patakvizsgálat 700 Ft/fő
Vadászkürtös bemutató 700 Ft/fő
Nemzeti Parkjaink, természeti értékeink 700 Ft/fő
 
 
 
Íjászat 700 Ft/fő
Méhészeti ismeretek, mézkóstolás (min. 16 fő) 700 Ft/fő
 

 
1 napos gyalogtúra (Halom-hegy) 
(Egész napos kirándulásra hideg ebédcsomagot biztosítunk)  
Gyalogtúra a Halom-hegyre, bányászat, vulkanikus tevékenység a térségben,  
a Balaton-felvidék jellegzetes házai, Kálvária (kb. 16 km).  
Szakvezető egész napra: 700 Ft/fő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Kézműves programok: minimum létszám 10 fő  
Kb. 15 fő/csoport; nagy létszámnál csoportbontás, a részvétel csoportonként  
1 kísérőnek díjmentes. 
Kézműves programjainkat kérjük, lehetőség szerint a helyszínen készpénzben fizetni! 
 
Agyagozás (égetéssel) (iskolás kortól javasolt) 1000 Ft/fő
Nemezelés (3. osztálytól javasolt) 700 Ft/fő
Gyapjúszövés (óvodásoknak is, ill. 1-2. osztálytól ajánlott) 700 Ft/fő
Kő-decoupage (1. o.-os kortól javasolt) 700 Ft/fő
Textilezés – virágnyomat, pillangó (ovi), tulipán (3. o.–tól) 700 Ft/fő
Bőrművesség –szütyő (3.o.), tok/pénztárca (5.o.), karkötő, nyaklánc 700 Ft/fő
Papírsárkány-készítés 700 Ft/fő
Viaszolás - gyertyaöntés (3. osztálytól) 700 Ft/fő
Szalma (szív, baba - 4. o.-os kortól) 700 Ft/fő
Csuhé, gyékény - fonás, figura  700 Ft/fő
Vesszőmunka - alátét, kosár, fali díszek   700 Ft/fő
 
Kenyérsütés kemencében (max. 30 fő) 700 Ft/fő

    


