
 

 

SZOLGÁLTATÁSAINK JEGYZÉKE ÉS ÁRAI 2020. január 1-jétől 
 

A DALERD Délalföldi Erdészeti Tájékoztatási Központ gyula-városerdei minősített Erdészeti Erdei Iskolája 

segítséget nyújt az oktatási intézmények természetismereti oktatási és környezeti nevelési munkájához. Célunk, 

hogy az általános műveltségi alapokra helyezett (akkreditált) programjaink a fenntartható fejlődés 

követelményeinek megfelelően formálják a gyerekek és fiatalok természethez való viszonyát. Nem holt 

ismeretanyag elsajátítását, hanem olyan tudásrendszer kialakítását tűztük magunk elé, amely a természeti 

folyamatok, összefüggések s az ember velük való kapcsolatának tényleges megértésére épül. A szakszemélyzet 

nagy gyakorlati tapasztalattal rendelkező erdőmérnökökből és erdésztechnikusokból, valamint pedagógusokból áll. 

Ők garantálják, hogy a meglévő természeti adottságok mellett a gyerekek hatékonyan és eredményesen vegyenek 

részt az Önökkel közösen kialakított programokban. 

 

Programok ára:                     szállóvendégek                       szállás nélkül igénybe vevők  

                      számára                      számára   

1. Fél napos foglalkozás ill. tantúra (3-4 óra)       1.000 Ft/fő, min. díj:   10.000 Ft         1.200 Ft/fő, min. díj:  10.000 Ft 

2. Egész napos foglalkozás tantúrával (6-7 óra)   1.500 Ft/fő, min. díj: 15.000 Ft           1.800 Ft/fő, min. díj:  18.000 Ft 

3. Éjszakai túra (1-2 óra)              600 Ft/fő, min. díj:   6.000 Ft                800 Ft/fő,  min. díj:   8.000 Ft 

4. Hajnali vadles (1-2 óra)                           600 Ft/fő, min. díj:   6.000 Ft                800 Ft/fő,  min. díj:   8.000 Ft 

5. Bentlakásos 3-6 napos akkreditált program vagy erdészeti erdei iskola ill. egyéb tematikus foglalkozások  

     (kisegítő anyagokkal, gyakorlati feladatok elvégzésével, átlag napi 6-7 óra)        3.000 Ft/fő - a teljes programra 

 6. Kerékpárkölcsönzés: 250,-Ft/óra; egész napra 1.500,-Ft 

 7. Lovaskocsikázás: 8.890,-Ft/óra 

 

Szállás (kő épületben):  

„I.”: 12-14 ágyas szobákban, egyágyas nevelői szobákban (közös vizes blokkal), összesen 72+12 diák és 7 felnőtt     

        számára:            2.300,-Ft/fő/éj 

„II.”: 10-12 ágyas szobákban, szobánként külön vizesblokkal, kétágyas fürdőszobás nevelői szobákban, összesen  

         30+6 diák és 8 felnőtt számára:        2.800,-Ft/fő/éj 

November 1-jétől március 31-ig kedvezményes áron vehető igénybe:      2.300,-Ft/fő/éj 

Nagykorú vendégeink költségeit napi 450,-Ft/fő idegenforgalmi adó (IFA) terheli.  

A csoportokat kísérő pedagógusok szállásdíja: 550,-Ft + 450,-Ft IFA, azaz összesen: 1000,-Ft/fő/éj. 

A nem pedagógus kísérők szállása az árjegyzék szerinti alapár + IFA. 

 

Egy éjszakás megrendelés esetén mindkét típusú szálláshelyünkön 20% felárat számítunk fel. 

Amennyiben hoznak ágyneműhuzatot, akkor a +20% egy éjszakás felár felszámításától el tudunk tekinteni. 

 

Ellátás: 

(Helyben, 120 férőhelyes önkiszolgáló étteremben, igény szerint két adagból választhatóan,) 

                      „A” („kisdiák”) menü árai:                                                 „B” („kamasz”) menü árai: 

  reggeli:   620,-Ft                                                              reggeli:   650,-Ft                                                          

  ebéd:       950,-Ft                                    ebéd:       1000,-Ft                                                          

  vacsora:  750,-Ft                                    vacsora:      800,-Ft           

 

A fenti árak az ÁFA-t tartalmazzák! 

 

Azon vendégeink számára, akik itt-tartózkodásukat maguk által előállított ételekkel, szalonnasütéssel, 

bográcsozással stb. szeretnék kiegészíteni, díjazás ellenében egy elkülönített konyhát tudunk biztosítani.  

Ebben az esetben egy - az így elkészített ételek felsorolását tartalmazó - felelősségvállalási nyilatkozatot kérünk 

kitölteni. A főzéshez tűzrevalót, igény szerint bográcsot tudunk biztosítani. Egyéb felszerelésről, edényzetről 

mindenkinek magának kell gondoskodnia.  

Az osztályokhoz ellátogató szülőktől a közös főzésért, szalonnasütésért stb. egyszeri használati díjat kérünk. 

Helyiségeink, parkunk, berendezéseink a fentiektől eltérő egyéb rendezvényekre (pl. konferenciák, céges-, ill. 

családi programok, esküvők stb.) is igénybe vehetők. Ezen programok költségei külön egyeztetés alapján 

fizetendők.  

Bővebb tájékoztatással, programegyeztetéssel, program-összeállítással és megrendeléssel kapcsolatban bátran 

keressenek bennünket!  
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