A Vizsolyi Idegenforgalmi és Ifjúsági Központ
Osztálykirándulás és erdei iskola program ajánlat.
Szállás: 80 fő részére 6-8-10 ágyas szobákban.
A gyerekek részére külön álló vizesblokk (férfi, női).
Étkezés saját konyhánkról, saját étteremben.
PROGRAM AJÁNLAT
1. A papírgyártás története
Papírmerítési gyakorlat, vezetőtök
Valika néni
2. A biblianyomtatás története
Dramatizált történelmi utazás,
amiben Te leszel a szereplő és a
történet végén mindenki nyomtathat
egy emléklapot a 16.sz-i nyomdagéppel.
Vezetőtök:
Misi bácsi
Korhű nyomat:
A3 1000 Ft,
3. Honfoglalás kori játszópark
Íjászat, baranta, csatacsillag, kopja
használatának elsajátítása,
lovaglás, lóápolás. Vezetőtök
Misi bácsi
4. „ Matula bácsi” túravezetése, Hernád part
Nem az a fontos, hogy A pontból
eljuss a B-be, hanem az utat, amin
jársz meg is ismerd, a bíboratkától a
Újdonság! Pónilovakon
szürke gémig. Ebben segít neked
Misi bácsi
5. „Matula bácsi” túravezetése, Kőfejtő - Zsidó temető
Földünk őstörténetének a titkait ismerhetitek
meg az egyedülálló kőfejtőben, utána pedig a
szimbólumok és rejtélyek világába utazunk,
Újdonság! Pónilovakon
hogy megismerjük halottaink titkait. Vezetőtök
Misi bácsi
6. Csillagtúra a Göncöltől a Fiastyúkig
Elődeink csak a csillagok segítségével tudtak tájékozódni.
Ti haza találnátok e?
Hogy el ne tévedjetek ebben a vezetőtök
Gabi néni
7. Lángos sütés
A liszt őrlésétől a dagasztáson át a sütésig
mindent ti csináltok, amit sütöttetek egyétek
is meg! Azért egy kicsit segít nektek
Gabi néni
8. Néprajzóra
Ha tudnád, mi mindent rejt egy teknőnyi „kacat”
az óra végére biztosan tudni fogod, megtanítja
Misi bácsi
9. Balladisztikus kultúrantropológiai nyomozás
Ez meg mi a csuda? Ez egy olyan nyomozás,
amiben Ti lesztek a detektívek és a nyomozásvezető
Misi bácsi
10. Kézműves foglalkozás
Fúrunk- faragunk, szövünk-fonunk. kötélverés, faesztergálás,
gyöngyözés… Anya majd csodálkozik, milyen ügyes vagy
Mind ezekre meg tanít
Leila
11. Regéci vártúra
Kirándulás Vizsolyból Regécre
az országos kéktúra útvonalán
ahol a természet részesévé válhat az utazó.
Újdonság! Pónilovakon
Ne féljetek nem fogtok eltévedni, mert a túravezetőtök
Misi bácsi
12. Falusi baromfiudvar
Megismerhetitek állatainkat és megtanuljátok
hogyan is kell kukoricát morzsolni. Vár titeket a baromfik hada
a bárányok, nyuszik, és még megannyi jószág
Gabi néni
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A Vizsolyi Biblia megtekintése a református templomban (külön program szerint).
A programjainkat szabadon mindenki kedve szerint állíthatja össze.
A játszótér, közösségi helyiségek és a játékterem ingyenesen használhatók.
Egyéni programok igényét lehetőségeink szerint, előre megbeszéltek alapalján teljesítjük.
A tábor ideje alatt több munkatársunk is figyel a gyerekekre.
Megközelítés: Busszal M3 3-as főúton Novajidrány  Vizsoly
GPS koordináták: 48.382250004249, 21.21586561203003
Vonattal:
Hidasnémeti vonal, Novajidrányi állomás, helyi busszal 4Km
Szerencsi vonal, Szerencs átszállás hidasnémeti felé,
Vizsolyi-Korláti megálló, gyalog 3 km, csomagokért kimegyünk.
Aktuális áraink:
Szállás:
2000 Ft
(ágynemű és meleg víz használattal)
Reggeli:
600 Ft
Ebéd:
1350 Ft
Vacsora:
900 Ft
Bogrács és kinti főzőeszközök használata 1000 Ft
Fa 1000 Ft/főzés
A menüsort a csoport egyéni igényeihez igazítjuk, előre meghatározott összeállítások alapján.
Konyhánk figyelembe veszi a különleges értrendet igénylő vendégeit (pl.: cukor, liszt érzékenyek).
Áraink az Áfa-t és az Ifa-t tartalmazzák!
További információk:
www.vizsolyvendeg.hu
Jelentkezés/információkérés: vizsolyivendeg@gmail.com
Telefon:

20/272-90-15 Daruka Mihály
70/882-57-08 Menyes Gabriella

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!!!

