
A Hajta Partja Erdei Iskola a Pest megyei Tápiószentmárton Göbölyjárás nevű
falurészén működik a Tápió Közalapítvány ifjúsági szállásán és környezetében.
Innen  szervezünk  kirándulásokat  és  terepi  foglalkozásokat  a  környék
tanösvényeire  és  védett  területeire.  Az  ifjúsági  szállás  30  fő  fogadására
alkalmas,  5 db 6 ágyas tetőtéri  szobával  kialakítva.  Mindegyik szoba külön
vizesblokkal felszerelve.

A  tanösvények,  természetismereti  túrák  mellett  ellátogathatunk  a  közeli
farmosi  Természetvédelmi  Oktatóközpontba,  valamint  bepillanthatunk  a
Farmosi  Madárvárta  életébe  is,  ahol  madárgyűrűző  bemutatóval  várják  a
vendégeket. Ha tiszta az éjszakai égbolt, távcsöves csillagászati előadásunkkal
megfigyelhetjük az égitesteket is. 

A szállás  közvetlen  szomszédságában  helyezkedik  el  a  göbölyjárási  láprét,
melyen a Nőszirom tanösvény található, valamint ez a kezdőpontja a hosszabb
lélegzetvételű  Hajta  természetismereti  túrának  is,  mely  a  környék  jellemző
élőhelyeit  (patakpart,  halastó,  nádas,  mocsár,  szikesek)  mutatja  be.  A túra
útközben érinti a Kékbegy tanösvény pallósorát is.

A  természeti  megfigyelések  mellett  kulturális  programok  közül  is
választhatunk.  Ellátogathatunk  a  közeli  Kincsem Lovasparkba,  a  tápiószelei
Blaskovich Múzeumba, vagy a nagykátai Tájházba is. 

Amennyiben szeretnénk kicsit megismerni a környékbeli  régi mesterségeket,
részt  vehetünk  különböző  kézműves  foglalkozásokon.  Kipróbálhatjuk  a
fazekasságot,  a  nemezelést,  fafaragást  sőt  még  raffiából  és  lószőrből  is
készíthetünk ékszereket.

A  szabadidőben  hagyományos  tábori  programok  közül  válogathatunk.
Sportolhatunk  az  udvaron,  számháborúzhatunk  a  közeli  erdőben,
íjászkodhatunk  a  réten,  vagy  a  nagy  meleg  elől  víz  alá  bújhatunk  a
szentmártoni strand medencéiben.

Iskolai  csoportok  számára  3-5  napos  tábori  vagy  erdei  iskola  programot
biztosítunk  tetszés  szerint  választott  programelemekkel.  Aktuális
programjainkról,  árainkról  részletesen  az  alábbi  honlapon  olvashatnak
bővebben.

Az  erdei  iskola  program  mellett  lehetőség  van  egy  napos  kirándulások
szervezésére  is  akár  busszal,  akár  vonattal  érkeznek  hozzánk.  A  farmosi
Vízparti  Élet  Háza  Oktatóközpontban  egy  áttekintő  tárlatvezetés  keretében
megismerkedhetünk  a  Tápió-vidék  élőhelyeivel.  Majd  ellátogathatunk  a
Sóvirág vagy Kékbegy tanösvényre. Délután pedig lovas kocsival kiügetünk a
védett  Nyík-rétre,  ahol  igazi  hortobágyi  hangulat  fogad minket.   A nemzeti
park szürke marha gulyáját  szemlélve megismerkedhetünk a rideg állattartás
hagyományaival  és  a  játékos  pásztorkutyákkal.  Az  előbb  felsorolt  ajánlat
helyett választhatunk az erdei iskolai foglakozások közül is.

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, bátran keressen minket, és összeállítjuk 
az Ön osztályának megfelelő programot!      
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