Erdei Iskola Árlista 2019

Kismagos
Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Központ
Szállásáraink*:
 Diákoknak (18 évig) 1 éjszaka:
→
 Diákoknak (18 évig) további éjszakák:
→
 Egyetemistáknak, nyugdíjasoknak 1 éjszaka:
→
 Egyetemistáknak, nyugdíjasoknak további éjszakák: →
 Felnőtteknek 1 éjszaka:
→
 Felnőtteknek további éjszakák:
→

2100 Ft/fő
1800 Ft/fő
2600 Ft/fő/éj
2300 Ft/fő
3000 Ft/fő/éj
2700 Ft/fő/éj

Program igénylése esetén 15 gyerek után 1 pedagógus szállása ingyenes.
*szállás elfoglalása 17.00-ig (17.00 után 5000Ft felár kerül felszámításra.)
Szállás télen: Téli szálláslehetőségeinkről kérjük érdeklődj személyesen.

Programok árai:
A 3-4 órás programokat 15 fős, felárral max. 20 fős létszámmal vezetjük. 20 fő fölött új csoportot indítunk.
 Általános program (15 főig):
→
13500 Ft/csoport
15 fő felett:
→
+900 Ft/fő
 Kézműves foglalkozás:
→
15000 Ft/csoport
15 fő felett:
→
+1000 Ft/fő
 Éjszakai program:
→
19500 Ft/csoport
15 fő felett:
→
+1300 Ft/fő
 Biciklis program (15 főig, 2 kísérővel):
→
27000 Ft/csoport
+ biciklibérlés
15 fő felett:
→
+1800 Ft/fő
+ biciklibérlés
 Biciklis program (15 főig, 1 kísérővel):
→
18000 Ft/csoport
+ biciklibérlés
15 fő felett:
→
+1200 Ft/fő
+ biciklibérlés
 Egész napos túra* (15 főig)
15 fő felett:
 Biciklibérlés:

→
→
→

27000 Ft/csoport
+1800 Ft/fő
1800 Ft/fő/nap

*Az egész napos túráinkon előforduló esetleges tömegközlekedés útiköltségét ezen felül egyénileg kérjük fizetni.

Terem- és eszközbérlés:
Oktatóépület bérlése saját programra egész napra
fél napra
Konyha, étkező, mosdók használati díj azoknak,
akik nem kérnek szállást és programot
Projektorbérlés

→
→

16000 Ft/nap
12000 Ft/fél nap

→
→

600 Ft/fő/nap
2000 Ft/nap

                  

Kemence bérlése:
A kertben kenyér, pizza és egyéb finomságok sütésére alkalmas kemence található. Felfűtését mi vállaljuk,
programot is tudunk biztosítani.
 Csak felfűtés:
 Felfűtés és egész napos program (15 főig):
15 fő felett:

15000 Ft
27000 Ft/csoport + a szükséges alapanyag ára
+1800 Ft/fő

Étkezés:
Öt perc sétára az Öreg Morgó vendéglőben, vagy helyszínre szállítva (Patak vendéglő).
Meleg ebéd vagy vacsora: kb. 900 Ft/gyermek, kb. 1100 Ft/felnőtt.
Programcsomagok:
Kérésre árajánlatot küldünk, fél napostól a többnapos programcsomagokig.
Elérhetőségeink, további információ:
Céges telefon: 20/984-3946,
E-mail: kismagos[kukac]magosfa.hu

Erdei iskola honlapja: www.kismagos.hu
Alapítványunk honlapja: www.magosfa.hu

                  

