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Kedves Diákjaink! 
 
Az idei első projekttábor az Őrség Nemzeti Parkban lesz.  
 
Időpont: 2016. 09. 29-okt.1. (csütörtök-szombat) 
 
Indulás: Csütörtök reggel 7.00- kor az iskola épülete elől. (Labanc út) 
 
Utazás: Bérelt busszal 
 
Szállás: Kisrákos Alpaka Panzió 
 
Étkezés: Reggeliről és vacsoráról gondosodunk, az ebédhez bevásárlási lehetőséget 
biztosítunk. 
 
A várható program: (van, ami még szervezés alatt van) 
 
 Érkezés kb. 11- kor. Az Őrség általános bemutatása az ÖNP Központi épületében. 

(történelme; földrajzi adottságai, növény-állatvilág, életmód) Ebéd a „hazaiból” . 

Vízminőség vizsgálat Őriszentpéteren. 

13.00-14.00 óra: Őriszentpéter kerékpárkölcsönzés. Útvonal: Nagyrákos: Völgy – híd; 

szeres településforma; vallási együttélés; Szala - völgye; (szegényház, jégverem) 

Pankasz: harangláb. Kisrákos: az Őrség talaja; erdő,- és vadgazdálkodás; 

(továbbhaladás erdei úton Ispánk felé) Baták háza tökmagolaj ütő megtekintése. 

Szállásfoglalás 18.00 óra,  

19.00 vacsorát követően esti összefoglalás. 

 
  Péntek: Reggeli 8.00-kor (tojásrántotta) 

Őriszentpéter Árpádkori - templom megtekintése, majd indulás a Belső Őrségbe ahol 

a Veleméri Árpád – kori műemléktemplom, a gödörházi harangláb, a 

Magyarszombatfai Fazekas Múzeum bemutatására, és korongozó bemutatóra, a 
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vadászati múzeum bejárására kerül sor. Ezen kívül a kirándulás során alkalma lesz a 

csoportnak a népi építészet, a kaszálógyümölcsösök, a száraz- és nedves rétek 

élővilágának megismerésére. Délután Szentgyörgyvölgyön az 1787-ben épült barokk 

stílusú fakazettás mennyezetű református templomot nézzük meg, majd a Hársas-tó, 

és a Külső – Őrségben található apátistvánfalvai Határőr kiállítás megtekintése marad 

hátra.  

Vacsora a szálláson 
 
 Szombat: Reggeli: virsli,  

Kirándulás Pityerszerre, Szabadtéri Falumúzeum megismerése, majd lovaskocsikázás 

a Szlovén határig erdei úton Szalafőtől indulva 

 
Indulás Budapestre 13.00-kor.  

Érkezés: Várhatóan szombat délután 17. 00 körül az iskola épülete elé.  

 

Részvételi díj: 32.000Ft, amely tartalmazza a szállást, a reggeli és a meleg vacsora, a 

buszköltség, autópályadíjat, a szakvezetések díját, a belépők árát, a lovas kocsi és a bicikli 

bérleti díját) 

 

Befizetés: A tábor árát szeptember 26-ig legyenek szívesek az iskolába beküldeni.  

 

Feltétlenül hozzatok tollakat, jegyzetfüzetet, fényképezőgépet, esőkabátot, pulóvert, 

törölközőt, váltócipőt, diákigazolványt!  

 

                     Fekete Anna                                                                    Márton Zsuzsanna 

                    Projektvezető                                                                       Projektvezető 


