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Egynapos osztálykirándulás csomagok
Délelőtt Kalandok a természet élménytárában, a poroszlói Tisza-tavi Ökocentrumban,
„Ökocentrum Alap” belépőjeggyel: Európa legnagyobb édesvízű akváriumrendszere, vidrák
látványetetése naponta 3 időpontban, hüllő- és kétéltű kiállítás, játszószoba (12 éves korig),
Makrovilág–Földinfo terem, körpanorámás kilátótorony, állatbemutatók, kisállat-simogató,
hagyományőrző baromfiudvar, játszóterek, sövénylabirintus, Tutajos tó vízi játszótér,
Poroszlói Tájház

1 . ÖKOCENTRUM + ÁLLATFARM
Délelőtt Kalandok a természet élménytárában, a fent leírtak szerint
Délután Egy működő poroszlói családi gazdaság bemutatása: 400 különféle állat – csacsi,
ló, szürkemarha, sertés, juh, magyartarka, liba, kacsa, kutya, macska…), részvétel az állatok
etetésében, simogatás, helyi termékek vásárlási lehetősége + „zsíroskenyér party”
A két program egyidejű megrendelése esetén a programcsomag ára diákok esetében
csak 1250 + 600 Ft azaz 1850 Ft/fő, felnőtteknek 1700 + 700 Ft azaz 2400 Ft/fő

2. ÖKOCENTRUM+ ÉLMÉNYSAJT KÉSZÍTÉS
Délelőtt Kalandok a természet élménytárában, a fent leírtak szerint
Délután: A poroszlói Füzes Sajtműhelyben a gyerekek megtapasztalhatják a sajtkészítés
örömét. Az elkészített sajtjukat csomagolva ajándékként haza vihetik. Különféle kézműves
sajtok vásárlására is van lehetőség. A sajtműhely 300m-re található az Ökocentrum 2.számú
bejáratától.
A két program egyidejű megrendelése esetén a programcsomag ára csak 1250 Ft+ 1100
Ft azaz 2350 Ft/fő

3. ÖKOCENTRUM + GYEREKPECA
Kalandok a természet élménytárában, + „Fogd ki első kishaladat” rendhagyó horgászszakkör a poroszlói Ezüst Ponty Horgász Egyesület szakembereinek közreműködésével az
Ökocentrum szabadidőparkjában található halastavon. A programot kisebb létszámú
csoportok részére ajánljuk illetve nagyobb csoport a kb. 30 perc időtartamú foglalkozáson
több „turnusban” vehet részt
A programcsomag ára: 1550 Ft/fő (az ár étkezést nem tartalmaz)

4. ÖKOCENTRUM + KALANDSZIGET
Délelőtt: Kalandok a Természet Élménytárában a fent leírtak szerint
Délután: Adrenalinfokozó élmények a tiszafüredi Kalandszigeten - Kalandnap az
ország legnagyobb Kalandszigetén: minden játékelem korlátlan használata - 140 játékelemből
álló kötélpálya a magasban és földközelben, 17 méter magas mászófal, 300 és 400 méter hosszú
canopy és kilátó torony, minigolf, íjászpálya, vízikenguru és még sok érdekes játék. A
Kalandsziget 3-4 órára tartalmas és aktív kikapcsolódást nyújt!
A két program egyidejű megrendelése esetén a programcsomag ára csak 1250 + 2200 Ft
azaz 3450 Ft/fő (az ár étkezést nem tartalmaz)

5. ÖKOCENTRUM + KISKÖREI VÍZLÉPCSŐ
Délelőtt: 1,5 – 2 óra időtartamú üzemlátogatás a 40 éves kiskörei vízlépcsőnél és a
nemrégiben átadásra került hallépcső megtekintése ( maximális kapacitás: 50 fő)
Délután Kalandok a természet élménytárában, a fent leírtak szerint
A két program egyidejű megrendelése esetén a programcsomag ára csak 200 + 1250 Ft
azaz 1450 Ft/fő

6. ÖKOCENTRUM + MADÁRREZERVÁTUMI KALANDOZÁS
Délelőtt: Kalandok a természet élménytárában, a fent leírtak szerint
Délután Élmény és érték- 1,5 órás kishajós túra a Tisza-tavi Madárrezervátum egyik
legkalandosabb vízi útvonalán, s közben képzett túravezető mutatja be a növény- és
állatvilágot, mesél a tó kialakulásáról, egyediségéről.
A két program egyidejű megrendelése esetén a programcsomag ára diákok esetében csak
1250 Ft+ 800 Ft azaz 2050 Ft/fő, felnőttek esetében 1700 Ft+1200 Ft azaz 3900 Ft/fő

7. ÖKOCENTRUM + SULIMOZI
Kalandok a természet élménytárában, a fent leírtak szerint + David Attenborough
„Pingvinkirály” c. 3D (78 perc) vagy a Fekete István „Tüskevár” c. regényéből készült
2D játékfilm (99 perc) levetítése egyeztetett időpontban az Ökocentrum főépületének
földszintjén található moziban (egyidejű befogadóképesség 50 fő)
A programcsomag ára: 1500 Ft/fő (az ár étkezést nem tartalmaz)

8. ÖKOCENTRUM + TISZAVIRÁG ÁRTÉRI SÉTAÚT
Délelőtt : Kalandok a Természet Élménytárában – a fent leírtak szerint
Délután: Tiszavirág Ártéri Sétaút és Tanösvény látogatás (Tiszaörvény)
túravezetéssel, révhajós kirándulás a Tisza-tó védett értékeinek bemutatására (egy vagy több óra
hosszúságú), természetismeretei játékok és Tisza-tó teszt.
A két program egyidejű megrendelése esetén a programcsomag ára csak 1250 + 600 Ft
azaz 1850 Ft/fő (az ár nem tartalmazza a révhajós kirándulást és az étkezést)
A révhajós kirándulás ára: 20.000 Ft/osztály/óra

9. ÖKOCENTRUM + TÜSKEVÁR VÍZITÚRA
Délelőtt Kalandok a természet élménytárában, a fent leírtak szerint
Délután Madárrezervátum csónaktúra a Nemzeti Park területén 75 perc időtartamban a
Tüskevár hangulatát idéző lagúnák világába a poroszlói Csicsman Kikötő szervezésében
A két program egyidejű megrendelése esetén a programcsomag ára csak 1250 + 700 Ft
azaz összesen csak 1950 Ft/fő (az ár étkezést nem tartalmaz)

10. ÖKOCENTRUM+ VÍZISÉTÁNY+VÍZITÚRA
Délelőtt Kalandok a természet élménytárában, a fent leírtak szerint
Délután: Tisza-tavi Vízisétány megtekintése, kb. 2 óra időtartamban. A tanösvényen az érdeklődők
egy 1500 méter hosszú pallóúton sétálva nyerhetnek betekintést a Tisza-tó növény- és állatvilágába.
Tisza-tavi Vízitúra: A Tisza-tó élővilágának bemutatása 60 percben a poroszlói Delfin
Kikötő szervezésében

A programok egyidejű megrendelése esetén a programcsomag ára osztálykirándulás menü
ebéddel diákok esetében csak 1250 Ft+ 1300 Ft +1200 Ft (ebéd) azaz 3750 Ft/fő; felnőttek
esetén 1700 Ft+1700 Ft+1200 Ft (ebéd), azaz 4600 Ft/fő

11. ÖKOCENTRUM+ VÍZISÉTÁNY
Délelőtt Kalandok a természet élménytárában, a fent leírtak szerint
Délután: Tisza-tavi Vízisétány megtekintése, kb. 2 óra időtartamban. A tanösvényen az érdeklődők
egy 1500 méter hosszú pallóúton sétálva nyerhetnek betekintést a Tisza-tó növény- és állatvilágába.

A két program egyidejű megrendelése esetén a programcsomag ára diákok esetében
osztálykirándulás menü ebéddel csak 1250Ft + 800 Ft + 1200 Ft (ebéd) azaz 3250 Ft/fő,
felnőtteknek 1700 Ft +1000 Ft+1200 Ft(ebéd) azaz 3900 Ft/fő

Kétnapos osztálykirándulás csomagok
„Mindent bele” élmények a Tisza-tavi Ökocentrumban: Európa legnagyobb édesvízű
akváriumrendszere, vidrák látványetetése naponta 3 időpontban, hüllő és kétéltű
kiállítás, játszószoba (12 éves korig), Makrovilág-Földinfo terem, körpanorámás
kilátótorony, állatbemutatók, kisállat-simogató, hagyományőrző baromfiudvar,
játszóterek, Tutajos tó vízi játszótér, Poroszlói Tájház, 12 perces természetfilm a Tiszatóról a 3D moziban, 45-50 perces kishajós kirándulás a Tisza-tavon

1. KÉTNAPOS [ÖKOCENTRUM + KALANDSZIGET] CSOMAG
Egyik napon „Mindent bele” élmények a Tisza-tavi Ökocentrumban: a fent leírt tartalommal
Másik napon Kalandnap a tiszafüredi Kalandszigeten: minden játékelem korlátlan használata – 140
akadályból álló kötélpálya a magasban és földközelben, 17 méter magas mászófal kilátó toronnyal, 300 és
400 méter hosszú canopy, kilátótorony, minigolf, íjászpálya, vízikenguru és még sok érdekes játék

A két program egyidejű megrendelése esetén a kétnapos csomag ára 2000Ft + 2200 Ft azaz
összesen csak 4200 Ft/fő (az ár szállást és étkezést nem tartalmaz)

2. KÉTNAPOS [ÖKOCENTRUM + KENUTÚRA] CSOMAG
SZÁLLÁSSAL
Egyik napon „Mindent bele” élmények a Tisza-tavi Ökocentrumban: a fent leírt tartalommal
Másik napon „Barangoló kenutúra” 3 óra időtartamban a Kis-Tiszán a sarudi Eurocampingből
Szállás: a sarudi Eurostrand és Ifjúsági Tábor (szabad strand) fűthető konténerházaiban
vacsorával, egy esti választható programmal (disco, karaoke, GPS-es gyalogos ügyességi túra,
íjászat, fúvócsőverseny) és reggelivel.
A két program egyidejű megrendelése esetén a kétnapos csomag ára csak 2000Ft + 4500 Ft
azaz összesen csak 6500 Ft/fő (az ár a felsorolt szolgáltatásokat tartalmazza)

3. KÉTNAPOS [ÖKOCENTRUM + TISZAVIRÁG] CSOMAG
Egyik napon „Mindent bele” élmények a Tisza-tavi Ökocentrumban: a fent leírt tartalommal
Másik napon Tiszavirág Ártéri Sétaút és Tanösvény látogatás túravezetéssel, révhajós kirándulás a
Tisza-tó védett értékeinek bemutatására (egy vagy több óra hosszúságú), természetismereti játékok és
Tisza-tó teszt.

A két program egyidejű megrendelése esetén a kétnapos csomag ára csak 2000Ft + 600 Ft
azaz összesen csak 2600 Ft/fő (az ár nem tartalmazza a révhajós kirándulást, a szállást és az étkezést)
A révhajós kirándulás ára 20.000 Ft/osztály/óra

4.
KÉTNAPOS
[ÖKOCENTRUM
+
OSZTÁLYKIRÁNDULÁS] CSOMAG SZÁLLÁSSAL

VIZES

Egyik napon „Mindent bele” élmények a Tisza-tavi Ökocentrumban: a fent leírt tartalommal
Másik napon Tisza-tavi Vízisétány megtekintése, kb. 2 óra időtartamban. A tanösvényen az
érdeklődők egy 1500 méter hosszú pallóúton sétálva nyerhetnek betekintést a Tisza-tó növény- és
állatvilágába.
Szállás a poroszlói felújított Ifjúsági Szálláson igény szerinti étkezéssel a Tavirózsa Étteremben
(választék elérhető a www.poroszlodelfinkikoto.hu -n található csoportos étlapról)

A két program egyidejű megrendelése esetén a kétnapos csomag ára csak 2000 Ft+ 800
Ft+1990 Ft azaz összesen csak 4790 Ft/fő (az ár az étkezést nem tartalmazza- reggeli: 450ft/fő;
ebéd: 1200 Ft/fő; Vacsora: 900 Ft/fő)

5. KÉTNAPOS [ÖKOCENTRUM + KERÉKPÁROS TISZA-TÓ
MEGFIGYELŐ TÚRA+SZÁLLÁS] CSOMAG
Egyik napon „Mindent bele” élmények a Tisza-tavi Ökocentrumban: a fent leírt
tartalommal
Másik napon „Tisza-tó megfigyelő túra” 4 óra időtartamban kerékpárral, túravezetővel KisköréreKözép-Európa legnagyobb ökológiai folyosó hallépcsőjének megtekintése!
Szállás a sarudi Tisza-tó Vendégház és Élményparkban (vacsorával, reggelivel és egy esti programmal
(GPS-es gyalogos ügyességi túra, Íjászat, fúvócsőverseny, éjszakai vadállat megfigyelés)

A két program egyidejű megrendelése esetén a kétnapos csomag ára csak 2000 Ft + 4700 Ft
azaz összesen csak 6700 Ft/fő (az ár a felsorolt szolgáltatásokat tartalmazza)

E csomagok esetében a napi programok sorrendje igény szerint
– a rendelkezésre álló fogadókapacitás függvényében –
felcserélhető!
A felsorolt programcsomagokat és kedvezményes árakat
kizárólag óvodás, általános- és középiskolás osztályok részére,

előzetes bejelentkezés és
visszaigazolás alapján
biztosítjuk.

Kérjük bejelentkezésüket minél előbb, de legkésőbb a csoport
érkezése előtt 5 nappal küldjék meg az info@ttoc.hu címre.
Csúcsidőszakban az Ökocentrum részéről a visszaigazolás megküldése
hosszabb időt vehet igénybe illetve késői bejelentkezés esetén a kért
program biztosítására, vagy utólagos módosítására nem tudunk garanciát
vállalni.
A feltüntetett kedvezményes csomagárak esetében további
kedvezmények nem érvényesek és nem vehetők igénybe.
21 -41 fős diákcsoport esetén egy, 42 fős vagy nagyobb diákcsoport
esetén a csoportot kísérő két pedagógus vagy szülő belépődíja a Tiszatavi Ökocentrumba 900 Ft/fő
A csoport késése esetén az előre egyeztetett, időponthoz kötött programok (mozi és
kishajós kirándulás) biztosításáért nem tudunk felelősséget vállalni!
Az Ökocentrum által írásban (e-mailben) visszaigazolt program foglalásnak minősül,
ezért lemondani csak írásban, az info@ttoc.hu címre küldött e-mailben lehet, a
program kezdő időpontja előtt legalább 24 órával. Ezen időponton túli lemondás vagy
meg nem jelenés esetén az Ökocentrum a lefoglalt szolgáltatások ellenértékét a csoport
részére kiszámlázhatja illetve az ellenérték behajtására intézkedést kezdeményezhet.

---------------------------------------------------------------------------Kérjük, a programok szervezésénél vegyék figyelembe, hogy az őszi időszakban az
időjárás esetenként bizonytalan lehet (eső, szél), ezért javasoljuk, hogy mindenki
hozzon magával esőkabátot, széldzsekit, meleg ruházatot stb. mert az időjárási
körülmények változóak lehetnek!

TOVÁBBI FAKULTATÍV PROGRAMLEHETŐSÉGEK:
- 1, 2, 3 vagy 4 órás csónaktúra a Tisza-tavon GARMIN eTREX GPS
navigációval, 5 személyes, környezetbarát HONDA motorral felszerelt kényelmes
csónakokkal. A program során a csónakokat – rövid felkészítés után - a csoport
felnőtt tagjai vezetik. A csónaktúra ára diákcsoportoknak 2990 Ft/óra/csónak
A programon történő részvétel feltétele a szükséges szerződés aláírása és 5000
Ft/csónak letéti díj megfizetése, mely a program problémamentes befejezését követően
visszajár

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZÁLLÁSAJÁNLATUNK kétnapos programcsomagokhoz:

GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI TÁBOR POROSZLÓ
Régi iskolaépületből kialakított, felújított,
kedvező árú ifjúsági szállás Poroszló központjában,
a Tisza-tavi Ökocentrum 2.sz., Rendezvénytér
felőli bejáratának közelségében
Összesen 60 férőhely,
6 – 12 ágyas szobákban
(a szálláshoz ágyneműt biztosítunk)
Konyha, társalgó - közös fürdőszobák
A szállás ára kétnapos programcsomagot
igénybe vevő iskolás csoportok részére:
1990 Ft/fő/éj
18 év felettieknek 300 Ft/fő/éj idegenforgalmi adó

CSOPORTOS ÉTKEZÉSI LEHETŐSÉGEK
A csoportok étkezésének (ebéd) megoldására elsősorban az Ökocentrum
főépületében található VIZA BÜFÉ-t javasoljuk.
További poroszlói vagy környékbeli étkezési lehetőségekről kérje
tájékoztatónkat!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abban az esetben, ha ebben a kiadványban esetleg nem
talált az érdeklődésének vagy igényeinek megfelelő
programcsomagot, kérje egyedi ajánlatunkat:
info@ttoc.hu
www.tiszataviokocentrum.hu

* * *

FELHÍVJUK AZ OSZÁLYKIRÁNDULÁSOKAT SZERVEZŐ
PEDAGÓGUSOK, SZÜLŐK SZÍVES FIGYELMÉT, hogy
autóbusszal megállni, illetve parkolni kizárólag a Tisza-tavi
Ökocentrum 2.sz., Rendezvénytér felőli bejáratánál lehet, ahol a
parkolási díj 2000 Ft/nap/autóbusz. A Tisza-tavi Ökocentrum
főépületéhez ill. a főépületnél lévő parkolóhoz a 33-as útról
AUTÓBUSSZAL BEHAJTANI TILOS!

A feltüntetett programcsomagok és árak 2016. október 31-ig érvényesek
A program- és árváltoztatás jogát fenntartjuk!

