Osztálykirándulások és táborozási lehetőségek a

Zöldág Lovasudvarban Olaszfaluban

Tisztelt Érdeklődők! Szeretettel várunk minden kedves természet- és
állatkedvelő gyermeket - felnőttet egyaránt, a Bakony szívében, az Eperjes
hegyen fekvő Zöldág Lovasudvarba!

Programajánlatunk osztálykirándulások esetén:
1. nap - Délelőtt: Érkezés – Szállás elfoglalása Zircen a Bagolyvár Fogadóban
(www.bagolyvarfogado.hu)
Ebéd
Délután: Természettudományi Múzeum – Apátság – Arborétum Látogatás Zircen 1300ft/fő

2. nap – Teljes napos elfoglaltság a Zöldág Lovasudvarban
Délelőtt: Lovaglás - lovasoktatóval, állatsimogató, sportolási lehetőség: foci, röplabda,
tollaslabda, ping-pong és kosárlabda. -> 1.500Ft/fő
Igény esetén, előre leegyeztetett időpontban, lovaskocsikázási lehetőséget tudunk
biztosítani! -> 500Ft/fő
Ebéd
Délután: Bakancsos túra – túravezetővel, az Eperjes hegy körbejárása –> 500Ft/fő

3. nap – Délelőtt: Az eplényi sípálya felkeresése, indulás a Zöldág Lovasudvarból,
túravezetővel. A sípályán lehetőség nyílik libegőzésre, ahol ismét megcsodálható a táj ->
túravezetés: 800 ft/fő (libegőzés ára: hétközben-1500ft/fő, hétvégén-800ft/fő)

Ebéd
Délután: Kézműves foglalkozás Zircen a Reguly Múzeumban -> 700ft/fő

Árösszesítő:




A 3napra ajánlott programok árai összesítve: 4.600ft/fő (eplényi libegőzés
nélkül!)
Szállás ellátás nélkül (jurtában való elhelyezés!) – 3nap – 2éjszaka: 5.300ft/fő
Szállás ellátással: 3nap – 2éjszaka – teljes ellátással: 12.700ft/fő

A programok hossza valamint az itt tartózkodási idő (az eltöltött éjszakák száma) igény
szerint módosítható (csökkenthető – növelhető), melynek megfelelően árajánlatunkat
módosítjuk.

A kulturális programokat a zirci turisztikai vezetőkkel közösen szervezzük. Azon
programok minimum 20fö esetén indíthatók.

Programajánlatunk táborok esetén!
1.nap (hétfő) – indulás a Zöldág Lovasudvarból, az Eperjes hegy körbejárása, a helyi
növények megismerése, a hegy lábánál kialakított „botanikus kert” felkeresése.
2.nap (kedd) – lovaglás a Lovasudvarban, lovasoktató segítségével. Sportolási
lehetőség: foci, röplabda, tollaslabda, ping-pong, kosárlabda. Állatsimogató. Igény
esetén lovaskocsikázás Olaszfaluban és az Eperjes hegyen.
3.nap (szerda) – kulturális program Zircen: Természettudományi Múzeum – Apátság Arborétum felkeresése – Kézműves foglalkozás Zircen a Reguly Múzeumban
4.nap (csütörtök) – lovaglás a Lovasudvarban, lovasoktató segítségével. Sportolási
lehetőség: foci, röplabda, tollaslabda, ping-pong, kosárlabda. Állatsimogató. Igény
esetén lovaskocsikázás Olaszfaluban és az Eperjes hegyen.

5.nap (péntek) – bakancsos túra. Indulás a Zöldág Lovasudvarból, az eplényi sípálya
felkeresése, igény esetén libegőzés a sípályán.
A napközis tábor ára, napi egy ebéd biztosítása mellett: 35.000ft/fő
A táborok esetén igény szerint szállást tudunk biztosítani, a zirci Bagolyvár Fogadóban
(www.bagolyvarfogado.hu), melyre külön ajánlatot küldünk.

Mindenkit, aki felejthetetlen élményekkel szeretne gazdagodni, szeretettel várunk ezen
a csodás tájon! Családias légkör, kedves emberek, gyermekbarát programok várják az
ide érkezőket!
Kapcsolatfelvétel:
Varga Antal: +36-30/22-64-537 ; avarga1957@gmail.com
Zagyva Ágnes: zagyva.agnes@gmail.com

