Programcsomagok:
1 napos osztálykirándulásra ajánljuk

š a Lovasudvar megtekintése, állatokkal
való ismerkedés, alapvető ismeretek
szerzése lóról, szerszámokról, lovaglásról,
gyermekek lovagoltatása, lovaskocsizás.
Lehetőség van helyben hideg, vagy meleg
ebéd elfogyasztására is
Ár: 30.000,- Ft az egész napos lovas
program
+ igény esetén ebéd: 700,- Ft/fő
š az egykori 25 pápateszéri vízimalmok
egyikének megtekintése szakember
vezetésével (Nagy Péter malomszakértő),
Re  e x H á zb a n b em u t a t ó t a r t á s a .
Pápateszérre lovaskocsival megy át a
csoport. Lehetőség van helyben hideg,
vagy meleg ebéd elfogyasztására.
Ár: 35.000,- Ft
+ igény esetén ebéd: 700,- Ft/fő
Mindkét program kiegészíthető az idő
függvényében barangolással a fenyőfői
ősfenyvesben, az időjárásnak megfelelő
növények, bogyók, gombák megismerése,
lehetőség szerint gyűjtése (erdész szakember
kíséretével).

Programcsomag több napos
kirándulásra
(igény szerint alakítható!)
1. nap
de.: szállás elfoglalása
du.: település felfedező túra
este: szalonnasütés vagy palacsintaparti
2. nap
de: helyi mezőgazdasági/állattenyésztési
gazdaság látogatása Pápateszéren, betekintés a mindennapi feladatokba – a tehenektől
a legmodernebb járműparkig! – lehetőség
esetén fejés kipróbálása (Pápateszérre
lovaskocsival megy át a csoport)
du.: lovaglás
3. nap
de.: Pápateszéren vízimalom látogatása,
bemutató tartása (Nagy Péter malomszakértő vezetésével) – Pápateszérre
lovaskocsival megy át a csoport
du.: csapatépítő és népi játékok helyben
(métázás, pilinckázás)

Célunk, egyesületünk
céljával összhangban:
š A népi- és lovas hagyományok
őrzése, a lovasélet helyi felpezsdítése,
a lovas hagyományok felkutatása,
megőrzése és megtartása, a lovas
sport népszerűsítése.

4. nap
egész nap: „Bakancsra fel” túra a Cuhavölgyben!

š A lovas sport segítségével a falu,

5. nap
de.: lovas csapatépítő játékok és lovaglás
du.: Pápalátó-kő, az időjárásnak megfelelő
növények, bogyók, gombák gyűjtése

š A gyermekek és az ifjúság
környezettudatos, állatbarát,
természetközeli nevelése.

A teljes itt tartózkodás időtartama alatt az
állatok napi gondozásába történő aktív
bekapcsolódás, illetve a helyben szedett
növényekből teák, ételek készítése, házi tejből
aludtej, tejföl, joghurt, túró, sajt készítésének
elsajátítása.

š A falusi- és lovas turizmus

Ár: 39.900,- Ft/fő (szállással, napi 3
étkezéssel, programokkal)

kistérség életminőségének javítása.

fejlesztése.
š Az állattartás felelősségének

tudatára való nevelés, az állatok
felelős gondozásának tanítása.
Nagy Marcell
az egyesület elnöke

Vendégházunk Fenyőfőn, a fenyőfői ősfenyves „bejáratánál” (Magas-Bakony)
található, mely egyedi és pótolhatatlan
természetközeli élethelyzetet teremt a
maga csodálatos, mindenkit magával ragadó
nyugalmával, csendjével, bájával és rendezettségével.

Vendégházunkban 4 szoba található,
melyben egy 20 fős osztály, kísérő pedagógusokkal kényelmesen elfér. Minden
szobában TV, külön fürdőszoba és
ingyenes WIFI van.

Szabadidős tevékenységek: speedball,
focizás, számháborúzás, szabadtéri
kondipark a közelben, szalonnasütés,
bográcsozás, palacsintaparti

Igény esetén a szomszéd vendégház ugyancsak
alkalmas hasonló kapacitás befogadására.

Látnivalók:

Köztudott, hogy az állatok és különösképpen a
lovak közelsége, a lovaglás művészetének
gyakorlása milyen jótékony hatással van az
ember testi, lelki és pszichés békéjére, egyensúlyára, fejlődésére.

A különálló épületben található teljesen
felszerelt konyhában bonyolítható le az étkezés.

Egyesületünk azzal tud a ataloknak mást és
többet nyújtani, hogy az itt töltött időt teljes
egészében az állatok közelségében tudják a
gyermekek élvezni, ezáltal könnyen és
egyszerűen interaktív módon be lehet őket
vonni az állatok mindennapi felelős gondozásába, a mezőgazdasági feladatokba.
Ennek megfelelően szabadidős programjaink
nagy részét is helyben, az állatok és mezőgazdaság köré szervezve alakítottuk ki.

A vendégházhoz nagy udvar tartozik, illetve az
istálló körül 5 hektáron lehet gyönyörködni a
lovak és a természet nyújtotta csodálatos
látványban.
Konkrét díjak 20 főre
(2 fő pedagógus részére ingyenes)
Részvételi díjak elő- és utószezonra:
Előszezon: 2020.04.15. - 06.14.
Utószezon: 2020.09.01 - 10.31.
1 éjszaka FP* 3.900,- Ft/fő/éj
1 éjszaka TP* 4.500,- Ft/fő/éj
2-3 éjszaka FP 3.900,- Ft/fő/éj
2-3 éjszaka TP 4.500,- Ft/fő/éj
5 nap/4 éjszaka TP 18.000,- Ft/fő/4 éj
7 nap/6 éjszaka TP 27.000,- Ft/fő/6 éj
Részvételi díjak főszezonra:
2020.06.15 - 08.31.
1 éjszaka FP 4.400,- Ft/fő/éj
1 éjszaka TP 4.990,- Ft/fő/éj
2-3 éjszaka FP 4.400,- Ft/fő/éj
2-3 éjszaka TP 4.990,- Ft/fő/éj
5 nap/4 éjszaka TP 19.960,- Ft/fő/4 éj
7 nap/6 éjszaka TP 29.940,- Ft/fő/6 éj

Elérhetőségeink:
www.deruvendeghaz.hu
Telefon: 06-70-339-1727
info@deruvendeghaz.hu
www.facebook.com/deruvendeghaz

* FP = félpanzió (reggeli és vacsora),
TP = teljes panzió (reggeli, ebéd, vacsora)
Az étkezés helyben zajlik, ételallergiások
étkezése ugyanezen az áron biztosított.
Lehetőség van az étkezések során hideg csomag
kérésre is, akár ebéd, akár vacsora árban.

š Bakonybél Csillagda
(http://csillagda.net) 1.900,- Ft/diák,
15 fő után 1 pedagógus ingyen, 1,5 órás
program tárlatvezetéssel, lmvetítéssel,
jó idő esetén nap távcsövezése.
š Pápa Kékfestő Múzeum
(http://www.kekfestomuzeum.hu)
600,- Ft/diák (idegenvezetéssel 700,Ft/diák), pedagógus ingyenes
š Pápa Pannonia Reformata Múzeum
(https://www.pannoniareformata.hu) –
Hori (múmia) titkai
950,- Ft/diák/pedagógus
š Pápa Esterházy-kastély
(http://esterhazykastely.papa.hu) élő
kastély tárlatvezetés, bonbon készítés,
interaktív foglalkozások, játszóház, lego
kiállítás
š Zirc Ciszterci Apátság, Arborétum
(http://zirciapatsag.hu),
(http://www.zirciarboretum.hu)
š Cseszneki vár
(https://www.csesznekivar.hu/magyar/
oldalak/cseszneki_var)
š Pándzsa Szabadidő- és Sport Park –
Tarjánpuszta (egész nap 2900 Ft/fő
ebéddel együtt) kalandpark, fürdési, vízi
biciklizési lehetőséggel
(https://www.facebook.com/pandzsapark)
š Szent László Kalandpark Vinye
(http://www.szentlaszloikalandpark.hu)
18 év alatt 20% kedvezménnyel 1.600,Ft/fő/2 óra, 18 év felett 20%
kedvezménnyel 2.000,- Ft/fő/2 óra, 2
kísérő ingyenes

