
Időpont: 2013. június 24.-28. (5 nap, 4 éjszaka)  
Táborvezető: Adorján Rita  
Helyszín: Sás-völgy (Hetvehely) Elhelyezés: kőházban  
Tábor részvételi díja: 27 500 Ft, együtt táborozó testvéreknél 
a második gyermek részvételi díja: 22.000 Ft/fő/hét  
Tábor létszáma: 15-25 fő Étkezés: napi 4x  
A „Magonctábort” 6-10 éves gyerekeknek ajánljuk. A táborla-
kókkal természetismereti játékokon, izgalmas fejtörőkön és 
kreatív feladatokon keresztül ismertetjük meg az erdő növé-
nyeit, állatait, a közeli patak lakóit. Egy délutánt a Mecsextrém 
Parkban is eltöltünk.  
Információ: Adorján Rita 30/6630-940,  
Jelentkezés: adorjan.rita@mecsekerdo.hu  
A helyszínről képek megtekinthetők: www.mecsekerdo.hu  

MAGONC TÁBORMAGONC TÁBORMAGONC TÁBOR   

GYALOGCINCÉR TÁBORGYALOGCINCÉR TÁBORGYALOGCINCÉR TÁBOR   

Időpont: 2013. július 1.-5. (5 nap, 4 éjszaka)  
Táborvezető: Adorján Rita  
Helyszín: Sás-völgy (Hetvehely) Elhelyezés: kőházban  
Tábor részvételi díja: 27 500 Ft, együtt táborozó testvéreknél a 
második gyermek részvételi díja: 22.000 Ft/fő/hét  
Tábor létszáma: 15-25 fő Étkezés: napi 4 x  
A táborba a természetet felfedezni vágyó nagyobb gyerekeket 
várjuk. A táborlakók megismerhetik a turistatérkép és a tájoló 
használatát és néhány túlélési technikát. Természetismereti 
játékok, hajnali és esti vadlestúrák, tájékozódási túraverseny 
várja a gyerekeket, akik a tábor egy délutánját a Mecsextrém 
Parkban töltik el.  
Információ: Adorján Rita 30/6630-940  
Jelentkezés: adorjan.rita@mecsekerdo.hu  
A helyszínről képek megtekinthetők: www.mecsekerdo.hu  

FŰBEN, FÁBAN TÁBORFŰBEN, FÁBAN TÁBORFŰBEN, FÁBAN TÁBOR   

Időpont: 2013. július 6.-12. (5 nap, 4 éjszaka)  
Táborvezető: Horváthné Böröcz Marietta  
Időpont: 2013. augusztus 12.-16. (5 nap, 4 éjszaka)  
Táborvezető: Kaló Bernadett  
Helyszín: Sás-völgy (Hetvehely) Elhelyezés: kőházban 



A tábor utolsó napján a Mecsextrém Parkban erejüket és kitar-
tásukat is próbára tehetik a táborlakók. 
Információ: Adorján Rita 30/6630-940  
Jelentkezés: adorjan.rita@mecsekerdo.hu  
A helyszínről képek megtekinthetők: www.mecsekerdo.hu  

Tábor részvételi díja: 27 500 Ft, együtt táborozó testvéreknél a 
második gyermek részvételi díja: 22.000 Ft/fő/hét  
Tábor létszáma: 15-25 fő Étkezés: napi 4 x  
Ebbe a táborba az alkotni vágyó, kreatív, természetet megis-
merni és a különböző kézműves technikákat megtanulni akaró 
8-14 éves gyerekeket várjuk. A gyerekkel közösen fedezzük fel a 
környéket, annak növény- és állatvilágát, megismerkedünk a 
természet adta anyagokkal és kreatív felhasználásukkal. A tá-
borlakók egy délutánt a Mecsextrém Parkban is eltöltenek.  
Információ: Adorján Rita 30/6630-940  
Jelentkezés: adorjan.rita@mecsekerdo.hu  
A helyszínről képek megtekinthetők: www.mecsekerdo.hu  

SULIRA HANGOLÓ JÁTÉKTÁBORSULIRA HANGOLÓ JÁTÉKTÁBORSULIRA HANGOLÓ JÁTÉKTÁBOR   

Időpont: 2013. augusztus 26.-30. (5 nap, 4 éjszaka) 
Táborvezető: Adorján Rita 
Helyszín: Sás-völgy (Hetvehely) Elhelyezés: kőházban 
Tábor részvételi díja: 27 500 Ft, együtt táborozó testvéreknél a 
második gyermek részvételi díja: 22.000 Ft/fő/hét  
Tábor létszáma: 15-25 fő Étkezés: napi 4 x 

Ezzel a táborunkkal búcsúztatjuk a nyarat és segítünk ráhango-

lódni a gyerekeknek a közelgő iskolakezdésre. Az erdő, mező és 

a patakpart élővilágának megismerése mellett kézműves fog-

lalkozásokkal, természetismereti játékokkal fejlesztjük a tábor-

lakók kézügyességét.  

„BÜKKMAKK” ERDŐCSŐSZ TÁBOR„BÜKKMAKK” ERDŐCSŐSZ TÁBOR„BÜKKMAKK” ERDŐCSŐSZ TÁBOR   

Időpont: 2013. augusztus 5.-9. (5nap, 4 éjszaka)  
Táborvezető: Pappné Németh Tünde  
Helyszín: Sasrét Elhelyezés: faházakban (6 fő/szoba)  
Tábor részvételi díja: 27 500 Ft, együtt táborozó testvéreknél a 
második gyermek részvételi díja: 22.000 Ft/fő/hét  
Tábor létszáma: 15-25 fő Étkezés: napi 4 x  
A tábort 8-12 éveseknek ajánljuk. Az erdők, rétek, halastavak, 
patakok környezetében az erdészeti alapismeretek mellett  
éppúgy szerepel a madárgyűrűzés, mint terepi kutatások, 
gyógynövényismeret, éjszakai vadles, kisvasutazás és kézműves 
foglalkozások. Kirándulás Bőszénfára, a szarvasfarmra és fél 
napos program Árpádtetőn, a Mecsextrém Parkban.  
Információ: Pappné Németh Tünde 30/6630-997  
Gersyné Petrovics Ágnes 73/514-102  
Jelentkezés: nemeth.tunde@mecsekerdo.hu  
A helyszínről képek megtekinthetők: www.mecsekerdo.hu  

http://www.mecsekerdo.hu


 

 

KIS VUK FELFEDEZŐTÁBORKIS VUK FELFEDEZŐTÁBORKIS VUK FELFEDEZŐTÁBOR   

Időpont: 2013. július 1.-5. (5 nap, 4 éjszaka)  
Táborvezető: Pappné Németh Tünde  
Helyszín: Sasrét Elhelyezés: faházakban (6 fő/szoba)  
Tábor részvételi díja: 27 500 Ft, együtt táborozó testvéreknél a 
második gyermek részvételi díja: 22.000 Ft/fő/hét  
Tábor létszáma: 15-25 fő Étkezés: napi 4 x  
A felfedező tábort 8-12 éveseknek ajánljuk. A tábor célja, hogy 
a résztvevő gyerekekkel megismertessük a vadászat és a vad-
gazdálkodás szépségét, az erdő növény- és állatvilágának élet-
közösségét. Esti vadles, nyomkeresés és -határozás, csillagtúra, 
kézműves foglalkozások, kirándulások, és utolsó előtti nap ön-
feledt játék az Árpádtetői Mecsextrém Parkban.  
Információ: Pappné Németh Tünde 30/6630-997  
Gersyné Petrovics Ágnes 73/514-102  
Jelentkezés: nemeth.tunde@mecsekerdo.hu  

SZITAKÖTŐ KÉZMŰVES TÁBORSZITAKÖTŐ KÉZMŰVES TÁBORSZITAKÖTŐ KÉZMŰVES TÁBOR   

Időpont: 2013. július 8.-12. (5 nap, 4 éjszaka) 
Táborvezető: Pappné Németh Tünde  
Helyszín: Sasrét Elhelyezés: faházakban (6 fő/szoba)  
Tábor részvételi díja: 27 500 Ft, együtt táborozó testvéreknél a 
második gyermek részvételi díja: 22.000 Ft/fő/hét  
Tábor létszáma: 15-25 fő Étkezés: napi 4 x  
A tábor célja a különböző kézműves technikák megismerése, 
természetes anyagokkal való munkavégzés, a gyermekek krea-
tív ötleteinek megvalósítása.  Nyitott szemmel járjuk a tábor 
környékét és a kirándulási helyszíneket, megmutatjuk, hogy 
mindenből készülhet valami szép dolog.  

Ehhez kapcsoljuk a Zselicre jellemző növény és állatvilággal való 
ismerkedést. A tábor része a Mecsextrém Park látogatása.   
Információ: Pappné Németh Tünde 30/6630-997  
Gersyné Petrovics Ágnes 73/514-102  
Jelentkezés: nemeth.tunde@mecsekerdo.hu  
A helyszínről képek megtekinthetők: www.mecsekerdo.hu  

MECSEXTRÉM PARKOS TÁBOROKMECSEXTRÉM PARKOS TÁBOROKMECSEXTRÉM PARKOS TÁBOROK   
Időpont: 2013. június 17-től augusztus 30-ig folyamatosan,  
hétfőtől-péntekig, heti turnusokban, 09.00-17.00 óráig (reggel 8
-tól biztosított a gyermekfelügyelet).  
Helyszín: Mecsextrém Park  
Tábor részvételi díja: 18.500 Ft/fő/hét, kedvezmény: együtt 
táborozó testvéreknek, 2012-ben több táborban résztvevőknek 
15.000 Ft/fő/hét  
Tábor létszáma: 15 fős csoportok (nagyobb létszám esetén több 
csoportot is indítunk, korcsoport szerinti bontásban)  
Étkezés: napi 2x (meleg ebéd és hideg uzsonna), igény szerint 
büfé van a parkban.  
6-14 éves korú gyerekeket várunk, akik az öt napos tábor ideje 
alatt versenyeken, tudáspróbákon mérhetik össze ügyességüket. 
A környék erdeibe kirándulást szervezünk, de a program része 
kincskeresés, kézműves foglalkozások és strandolás is. Termé-
szetesen a gyerekek a Mecsextrém Park játékait is birtokba ve-
hetik.  
A programokat képzett animátorok vezetik, a táboros csoport 
mindig csapatként játszik a Park területén, külön felügyelettel.  
Információ: Mámel Edina 72/515-927 vagy 72/244-440 
Jelentkezés: turizmus@mecsekerdo.hu  
További információ a parkról: www.mecsextrem.hu 

http://www.mecsekerdo.hu

