„Kincskeresés és felfedezések a Bakonyban”
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Erdőismereti Oktatóbázis és Kismesterségek Háza

Bakonybél

PROGRAMAJÁNLÓ
Bakonybélbe tervezett erdei iskola, osztálykirándulás vagy nyári tábor szervezéséhez is segítséget nyújtunk programok
összeállításával, szervezésével és lebonyolításával, szálláslehetőséggel.
Erdei iskolai szolgáltatásként a minimálprogramunk: 2 szakvezetés, az Erdők Háza Múzeum és a denevérhálózás
(2022. augusztus 31-ig érvényes ajánlat.)
Részletes információ az alábbi programokról:
Erdőismereti Oktatóbázis és Kismesterségek Háza
Bognár Andrea: +36 20 361 0342
E-mail: pajta2002 (@) gmail (.) com
Levélcím: 8427 Bakonybél, Szent Gellért tér 9.
www.bfnp.hu

TEREPI FOGLALKOZÁSOK
A terepi foglalkozások maximum létszáma: 30 fő, ill. egy osztály. Időtartama: 2-4 óra. Ára: 800 Ft/diák és
1500 Ft/felnőtt. Minimális ár: 16 000 Ft/csoport. (A BfNPI – Oktatóbázis és Kismesterségek Háza erdei
iskolás minimálprogramot igénylő csoportjai részére 2022. augusztus 31-ig 13 500 Ft/csoport)
Vízvizsgálati foglalkozás
A vizsgálat alkalmával a gyerekek elvégzik a víz biológiai vizsgálatát, megismerkednek a patak gerinctelen
élővilágával. A foglalkozáson kiscsoportosan és öntevékenyen vesznek részt a gyerekek szakvezetőnk
irányításával.
Szakvezetések
A túrák vezetése során a csoportok megismerkedhetnek a bejárt terület geológiai, növénytani,
állattani és kultúrtörténeti értékeivel, a természetvédelem jelentőségével.

Múzeumok:
Bakonybél látnivalói, múzeumai:
•

◦ Erdők Háza Múzeum – erdészeti és természetvédelmi gyűjtemény
www.bfnp.hu Csak előzetes bejelentkezéssel látogatható (+36 30 491 0075)
Belépő árak 2022-ben gyermek 3-14 éves korig: 400 Ft/fő,
kedvezményes (diák, nyugdíjas): 500 Ft/fő
felnőtt : 600 Ft/fő

•

◦ Pannon Csillagda – csillagászati és űrkutatástörténeti kiállítás, planetárium, távcsőpark
www.csillagda.net
Belépő árak 2022-ben gyermek/kedvezményes: 2000 Ft/fő
felnőtt:
2400 Ft/fő
távcsőjegy:
200 Ft/fő
esti program: 3000 Ft/fő (minimum 30 000 Ft/este)

•

◦ Tájház –régi módos parasztgazda háza, a bakonybéli famegmunkálást bemutató kiállítással
www.bakonybel.hu

•

Taki Játék- és Nosztalgia Múzeum: Takács János pápai magángyűjtő anyaga
www.bakonybel.hu

•

Szent Mauríciusz Monostor látogatóközpontja (templom, kiállítás, arborétum + idegenvezetés,
múzeumpedagógia foglalkozások, könyvkötészet)
www.bakonybel-monostor.hu

Egyéb programlehetőségek:
Dorbi sétavonat – gumikerekes sétavonat a bakonyi erdőkben 3-4 órás programot biztosít.
www.bakonybel.extra.hu +36 88 461 105
Pónilovaglás és pónifogatozás a Bakony Hotelben. www.bakonyhotel.hu
Denevérek – előadás 550 Ft/fő, mim. 12 000 Ft/csoport
Denevérhálózás: 550 Ft/fő, min. 12 000 Ft/csoport – Mészáros József: +36 20 520 5818

KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK
2022-ben érvényes árak

A kézműves foglalkozásokon készített tárgyakat a gyerekek hazavihetik.

Bőrözés 1000 Ft/fő

A foglakozáson egyidőben max. 10 fő tud részt venni, ahol a bőrös oktató
irányításával lehetőség van karkötő készítésére.
A foglalkozás időtartama kb. 1 -1,5 óra 10 fő részére.

Nemezelés 850 Ft/fő

A foglalkozáson egyidejűleg max. 15 fő tud részt venni, akik kipróbálhatják a nemezlabda,
nemezkarkötő vagy nemezvirág készítését. A foglalkozás időtartama kb. 1,5 óra.

Könyvkötészet 1000 Ft/fő – a monostor műhelyében

A gyerekek megismerkedhetnek a könyvkötés fortélyaival, mialatt egy kis noteszt készítenek. A
foglalkozáson 10-12 ember tud egy időben részt venni. Időtartama: 1,5-2 óra.

Fafaragás 1000 Ft/fő

A gyerekek egyszerű famegmunkálási technikával medált készítenek. A foglalkozás létszáma 8-10 fő,
időtartama 1 -1,5 óra.

Kötélverés 800 Ft/fő

A gyerekek csoportbontásban készítenek kötelet. A foglalkozás ideális létszáma: 8-10 fő, időtartama
1 óra.

Részletes információ:

Erdőismereti Oktatóbázis és Kismesterségek Háza
8427 Bakonybél, Szent Gellért tér 9.
E-mail: pajta2002 (@) gmail (.) com
Bognár Andrea: +36 20 361 0342

www.bfnp.hu

