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1. NYÍLT TÚRÁK
2020.06.13. szombat
Tanösvény avató terepi szöszmötöléssel | Hetvehely, Sás-völgy
A családi kirándulás helyszíne a Nyugat-Mecsek egyik festői szépségű völgye, ahol bemutatjuk
legújabb, interaktív tanösvényünket.
A "kincset rejtő erdő" állomásait, útvonalát követve az erdei tornapályán keresztül eljutunk az Erdő
Háza ökoházhoz.
Kis szusszanást követően sok-sok érdekességet tudhatsz meg a denevérekről, például hogy milyen
odúkat kedvelnek, és mi az a denevér szállodalánc. A kicsik a Fészek- és odútanodában ki is
próbálhatják, milyen egy denevér kuckójában lógaszkodni.
Anyuékkal közben kézműveskedni is lehet, és az erdei iskola konyhájában megtanulhattok mezei
mentából szörpöt készíteni.
Találkozó: 9.30. Hetvehely, Erdő Háza bekötő út parkolója
Megközelíthető:
> Hetvehely felől autóval
> Pécsről vonattal (személyvonat 8:47-kor indul, ami 9:20-ra érkezik meg Hetvehelyre, visszafelé
14.38-kor indul vonat)
Táv: befelé a tanösvényen az Erdő Házához 2,1 km, visszafelé a betonúton 1,5 km
A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött: tura@mecsekerdo.hu (határidő: június 10.)
* A terepi szöszmötölés az erdőjárás egy olyan módja, amikor komótosan bandukolva észrevesszük
és megismerjük az erdő kincseit – növényeit, állatait vagy éppen maguk után hagyott nyomaikat.
Facebook esemény: https://www.facebook.com/events/3910109215728757/
__
2020.06.20. szombat
A Mecsek mondáinak nyomában - A Jakab-hegy déli oldala | Babás-szerkövek, Cserkút
Hajdan sárkányok, remeték, rablólovagok, zsákmányra éhes török katonák, bujdosók rejtekéül is
szolgált a Mecsek erdőrengetege. Történeteiket a helyi mondák a mai napig őrzik. Tematikus túráink
során ezek nyomába eredünk. >>>

Első kirándulásunk helyszíne a Jakab-hegy déli oldalában található Babás-szerkövek.
Útvonal: Kővágószőlős > Jakab-hegy > Cserkút > közös piknik a Mecsek Ökocsali erdei finomságaiból,
Szakács Éva Ökoportáján
Táv: 5 km, szint: 210 m (bakancs viselése ajánlott)
Találkozó: 9.00 Kővágszőlős, Községháza
A helyszín megközelítése: autóval vagy távolsági busszal (8.30-kor indul távolsági busz
Kővágószőlősre, mely 8.54-re ér oda. Visszafelé 14.30-kor indul járat Pécsre)
Részvételi díj: 1000 Ft/fő felnőtt (túravezetés, erdei kóstoló)
Információ, jelentkezés: tura@mecsekerdo.hu (határidő: június 17.)
Facebook esemény: https://www.facebook.com/events/1681039408728026/
__
2020.06.20. szombat + 08.15. szombat
Csühögés és túra a csillagok alatt | Almamellék-Sasrét
Esti kisvasutazással fűszerezett túránk a Zselici Tájvédelmi Körzet közeléből indul, amely 2009-ben
kapta meg a Nemzetközi Csillagoségbolt-park címet.
Az éjszakai erdő varázsát élhetjük át a zselici lankái között. Neszek, árnyak, és a felettünk tündöklő
csillagok kísérnek utunkon, melyekről szakvezető ad hiteles tájékoztatást. A program célja a csillagos
éggel, a csillagászattal való ismerkedés, és a hasonló érdeklődésű emberek találkozása. Ha
szerencsénk lesz, séta közben még a szentjánosbogarak táncát is megfigyelhetjük.
A túra hossza: 3 km.
> 20:30: indulás kisvonattal Almamellékről Sasrétre
< 22:30: visszautazás Almamellékre.
Részvételi díj: kisvasúti menetjegy+szakvezetés
Kisvonat díja (oda-vissza) 1400 Ft/fő/felnőtt, 800 Ft/fő/gyermek
Szakvezetés: 600 Ft/fő
A program résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért előzetes regisztráció szükséges!
Információ, jelentkezés: tura@mecsekerdo.hu (határidő: 06. 17. és 08.12.)
__
2020.07.05. vasárnap
Teliholdtúra kisvasúttal | Almamellék-Sasrét
Az éjszakai erdő varázsát élhetjük át a zselici erdőkben. Neszek, árnyak, sejtelmes fények kísérnek
utunkon, mely közben pár érdekes gyógynövénnyel is megismerkedhetünk. A telihold irányít
bennünket ezen az izgalmas, 5 kim-es túrán.
> 19:00 indulás kisvonattal Almamellékről Sasrétre, a Kikerics Erdei Iskolához
< 22:00 visszautazás Almamellékre.
Kisvonat díja (oda-vissza) 1400 Ft/fő/felnőtt, 800 Ft/fő/gyermek
Szakvezetés: 600 Ft/fő
A programra előzetes jelentkezés szükséges: tura@mecsekerdo.hu (július 2-ig)
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2. MEX
Egész nyáron, minden pénteken
Éjszakai bobozás | Mecsextrém Park, Árpádtető
06.12. > 19-22h
06.19.,26. > 20-23h
A dombokat és völgyeket összekötő bobpálya kanyarjait reflektorokkal világítják meg, így az erdei
sötétség mellett misztikus hangulat társul a csúszás élményéhez!
Belépő: 2.290 Ft/fő
Az ár korlátlan bobozásra jogosít, más kedvezménnyel nem vonható össze. A belépőjegy az erdei
bobnál helyben váltható meg (készpénz, bankkártya, SZÉP kártya)
Facebook esemény:
https://www.facebook.com/events/587973195165306/
https://www.facebook.com/events/564800927569517/
__
2020.07.18. szombat
Sötétben a kötélpályán | Mecsextrém Park, Árpádtető
Ez a játék ötvözi a falmászást az erdőjárással és felébreszti a benned élő szuperhőst - ráadásul
éjszakai kiadásban. Mozgalmas nyáresti kikapcsolódás családoknak, baráti társaságoknak,
hősszerelmeseknek, éjszakai baglyoknak, horgászoknak...Ki áll kötélnek?
Program: 20.30-23.30h
Belépő: 2.490 Ft/fő
Belépő a MEX pénztárban váltható (készpénz, bankkártya, SZÉP kártya)
További információ:
- Fejlámpát hozz magaddal!
- A program ideje alatt a Mecsextrém kötélparkja csökkentett üzemmódban tart nyitva.
- Rossz idő (tartós eső, szél) esetén elmarad! (figyeld az esemény oldalát)
Facebook esemény: https://www.facebook.com/events/279056579951073/

>>> TÁBOROK

_____________________________________________
3. TÁBOROK
ERDEI NAPKÖZI - Mókus Suli táborok
Erdő Háza, Hetvehely, Sás-völgy
Facebook esemény: https://www.facebook.com/events/698001240960875/
A táborokban a gyerekek felfedezhetik a sás-völgyi erdők növény- és állatvilágát, patakjának apró
állatait, elsajátíthatják a tájékozódás alapjait (térképolvasás, tájoló használat), megismerkedhetnek
az erdészek és vadászok munkájával, de lehetőségük nyílik Hetvehelyen helytörténeti csatangolásra
és délutánonként kézműveskedésre is. A természetismereti foglalkozások mellett izgalmas
fejtörőkkel és kreatív feladatokkal fejlesztjük a gyerekek kézügyességét, mozgás koordinációját,
logikai gondolkodását.
Természetismereti tábor | Turnusok: június 22-26. és július 20-24.
Korosztály: 6-9 év
Erdő Háza, Mókus Suli Erdészeti Iskola, Sás-völgy
Jelentkezési határidő: 06.15. és 07.03. (mecsekerdo.hu/erdei-iskola)
Ár: 26.000 Ft / 5 nap (utazással)
Természetbúvár tábor | Turnusok: június 29.-július 3. és augusztus 24-28.
Korosztály: 10-13 év
Helyszín: Erdő Háza, Mókus Suli Erdészeti Iskola, Sás-völgy
Jelentkezési határidő: 06.15. és 08.07. (mecsekerdo.hu/erdei-iskola)
Ár: 26.000 Ft / 5 nap (utazással)
__
MEX kalandtábor | Napközis turnusok egész nyáron hétfőnként indulnak
Korosztály: 6-14 év
Helyszín: Mecsextrém Park, Pécs-Árpádtető
Jelentkezés: folyamatos, mecsextrem.hu
Ár: 25.990 Ft / gyerek / 5 nap
A jelentkezés folyamatos!
Pécs-Árpádtetőn változatos és mozgásban gazdag programok várják a 6-14 éves gyerekeket hűs,
árnyékos erdei környezetben. A táborozók egész nap játszhatnak az alpesi kötélparktól kezdve az
erdei bobon keresztül a hófánk csúszdapályáig szinte minden játékon, emellett versenyek,
tudáspróbák, kincskeresés, és állatkerti program is várja a gyerekeket.
A táborokat képzett animátorok vezetik, a csoportok csapatként játszanak a Park területén, külön
felügyelettel.
Facebook esemény: https://www.facebook.com/events/245637996860475/

