Balaton- felvidéki Erdészeti Erdei Iskola
Bakonyerdő Zrt. Monostorapáti Erdészet, 8296 Monostorapáti Petőfi u. 34. Tel.: 87/535-200; Fax: 87/435-137
Mobil: 30-685-3148 e-mail: farkas.zsuzsa@bakonyerdo.hu
honlap: www.bakonyerdo.hu/erdeiiskola

Örömmel vettük érdeklődésüket a Balaton-felvidéki Erdei Iskola iránt! Szeretettel Várjuk a csoportot!





Időpont: egész évben nyitva vagyunk, telefonos vagy emailes előzetes időpont egyeztetés szükséges
Elhelyezés: szállóépületben, tanépületben, erdészházban
Étkezés: önellátással és/vagy étkezés rendeléssel
Konyha: Önellátáshoz szállóépületben és az erdészházban is felszerelt konyha van (tűzhely, hűtő, mikro,
kávéfőző, edények) és tűzrakóhelyen bográcsozás, szalonnasütési lehetőség adott (bogrács, nyárs van).
 Közösségi termek: 35-40fős étkező, 25fős terem, 50fős előadó terem, igény esetén rendelkezésére állnak
SZÁLLÁS, ÉTKEZÉS DÍJA 2013: a megadott árak szállás 18% és étkezés 27% áfát tartalmaznak
SZÁLLÁSDÍJ nagyépületben (önellátással, konyhahasználattal):
- felnőtt:
= 2750/fő/éj
- középiskolás gyermekek:
= 2350/fő/éj
- ált iskolás gyermekek:
= 2050/fő/éj
- óvodás gyermekek:
= 1350/fő/éj
- 3év alatti gyermekek: csoportlétszám-arány függvényében kedvezményes vagy ingyenes
- ágynemű (paplan+párna van), huzat igénylése esetén mosatási díj = 400./fő
SZÁLLÁSDÍJ erdészházban (önellátással, konyhahasználattal):
- felnőtt:
= 2650/fő/éj
- középiskolás gyermekek:
= 2250/fő/éj
- ált iskolás gyermekek:
= 2000/fő/éj
- óvodás gyermekek:
= 1300/fő/éj
- 3év alatti gyermekek: csoportlétszám-arány függvényében kedvezményes vagy ingyenes
- ágynemű (paplan+párna van), huzat igénylése esetén mosatási díj = 400./fő
ÉTKEZÉS DÍJA: Az étkezés biztosítása étkeztető által kiszállítással történik. Az ebéd és vacsora meleg
étel, a reggeli hideg. Egész napos kirándulás esetén meleg reggelit és hideg ebédcsomagot tudunk
biztosítani. Ebédszintű-vacsora és vegetáriánus étkezés, laktóz-mentes, glutén-mentes étkezés igényelhető.
- gyerek adag:
- reggeli (egyszerű hideg reggeli)
= 350.- Ft/fő
- ebéd (meleg, 2 fogásos)
= 1150.- Ft/fő
- vacsora (meleg 1 fogásos)
= 850.- Ft/fő
- felnőtt adag:

- reggeli (egyszerű hideg reggeli)
- ebéd (meleg, 2 fogásos)
- vacsora (meleg 1 fogásos)

= 450.- Ft/fő
= 1400.- Ft/fő
= 1000.- Ft/fő

Programkínálat, programárak: a programkínálatokat megtalálják a programajánlat, prospektusban.
Tudnivalók:
- Tisztálkodó és egészségügyi felszerelést hozni kell.
- Ágyneműt (paplan+párna) biztosítunk, ágyneműhuzatot (nagypárnahuzat, paplanhuzat, lepedő)
hozni kell, vagy 400.-/fő/garnitúra mosatási díjért tudunk adni.
- Tűzrakóhely rendelkezésre áll: tűzrakáshoz ágfa gyűjtése az erdőből történik, vagy száraz vágott
fát előzetesen egyeztetett díjért biztosítunk. Kemence: az erdei iskolában új kemencét építettünk, a
kemence használata előzetes egyeztetés után, előzetesen egyeztetett díjért lehetséges
- Sportpályák (foci, röplabda, kosárpalánk), ping-pong asztal a csoportok rendelkezésére állnak.
Kérjük, sporteszközöket a csoport tagjai hozzanak magukkal.
- A részvétel feltétele az Erdei iskola Házirendjének elfogadása és betartása a tartózkodás ideje alatt.
Árak, fizetés:
- készpénzben és/vagy utalással, Szép kártyát (OTP, K&H, MKB) elfogadunk!
- A részvételi díjat a helyszínen kell készpénzzel fizetni, vagy utólag átutalni a Bakonyerdő ZRt.
folyószámlájára. A teljes részvételi díj befizetéséről a Bakonyerdő ZRt. számlát állít ki.
Szeretettel várjuk a csoportokat!

Üdvözlettel:

Farkas Zsuzsanna, erdei iskola vezető

