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ÁRJEGYZÉK 
NYITNIKÉK ERDÉSZETI ERDEI ISKOLA 

 

Általános információk 
 

 A megadott árak bruttó árak, az áfát tartalmazzák (szállás és étkezés esetében 5%, az erdei 
iskolai szolgáltatások esetében 27%)! 

 Választható modulok, témakörök az erdei iskola vezetővel egyeztethetők (a korosztálynak, 
tananyagnak megfelelően összeállítva). 

 Az erdei iskolában meleg ebéd igényelhető, ára: 900.- Ft-tól/fő; tízórai/uzsonna: 300 Ft-tól/fő 

 Az erdei iskolai szolgáltatás igénybevételére lehetősége van a pedagógusoknak saját 
programmal is (az általunk ajánlott szakmai program mellett vagy helyett). Ilyen esetben az 
árak az 1.) A) pontban leírtak szerint alakulnak. 

 étkezési lehetőség a fedett foglalkoztatóban (padok/asztalok rendelkezésre állnak), 
terembérlet esetén az oktatóteremben is. 

 Az oktatóterem maximális befogadó-képessége 40 fő, a fedett foglalkoztatóé 45-50 fő. 

 A csoportok minimális létszáma: 15 fő. 

 Egyéni elképzelések alapján (megbeszélés szerinti tartalommal) árajánlatot készítünk! 

 

Várjuk szíves érdeklődésüket! 
 

További információ 
 

Nyitnikék Erdészeti Erdei Iskola 
8882 Eszteregnye-Obornak, Eszteregnye kt. 0197/5 
GPS: 46̊30’43,07” É; 16̊53’19,70” K 
Vezető: Povics Noémi 
Mobil: +36305113213 
E-mail: povics.noemi@zalaerdo.hu 

 
 

1.) Az erdei iskola létesítményeinek (mosdók, szabadtéri szalonnasütő, fedett foglalkoztató, 
tanösvény, túraútvonalak, grillsütő, kemence) használata személyzet jelenléte nélkül: 
 
A. Hétköznap (hétfőtől csütörtökig), óvodás, iskolás csoportoknak: 

 mosdók, szabadtéri szalonnasütő, fedett foglalkoztató, tanösvény, túraútvonalak: 10.000.- 
Ft/alkalom 

 kemencehasználat (előre befűtve) 5.000.- Ft/alkalom 
 
B. Hétvégén (péntektől vasárnapig), egyéb rendezvény céljára 

(mosdók, fedett foglalkoztató, szabadtéri létesítmények) 

 kisebb rendezvény (30 fő alatt): 25.000 Ft 

 nagy rendezvény, lakodalom (30 fő felett): 55.000 Ft 

 kemencehasználat (előre befűtve): 5.000.- Ft/alkalom 
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2.) Nyitnikék Erdei Szálló bérleti díja rendezvény céljára, szálláslehetőséggel együtt: 

 egész ház bérlete, 1 éjszakára: 120.000 Ft 

 2 éjszakától 100.000 Ft 
 

 
3.) Szakmai program erdei iskolai oktató, szakember vezetésével, választható tartalommal (lásd: 
témakörök, vagy előre egyeztetett témában pl. mikroszkópozás, növény- és állatismeret, 
erdőgazdálkodási ismeretek, preparátumok, trófeák, fegyverek bemutatója, túravezetés 
szakvezetővel) 

 erdei iskola igénybevétele, két órás programmal (rövid kirándulás/ tantermi előadás), csak 
délelőtt: 300.- Ft/fő 

 erdei iskola igénybevétele, két órás programmal, délutáni érkezéssel, maximum 16 óráig: 300.- 
Ft/fő 

 erdei iskola igénybevétele, egész napos itt tartózkodással (maximum 16 óráig), túravezetéssel/ 
tantermi programmal, előzetesen egyeztetett tartalommal: 600.- Ft/fő 

 kézműves foglalkozások (erdei emlék készítése, hűtőmágnes, festett kavics, nemezvirág stb.): 
400.- Ft/fő 

 egy napos erdei iskola program (meleg ebéddel, túravezetéssel/szakmai és kézműves 
programmal): 1600.- Ft/fő 

 két napos erdei iskola program (szállás, étkezés (reggeli 1x, ebéd 2x, vacsora 1x, tízórai, 
uzsonna 3x), túravezetés, szakmai program, egy kézműves foglalkozás): 7500.- Ft/fő 

 
 

Választható programok: 
o íjászat: 15.000.- Ft/csoport (7-8 éves kortól ajánlott) 
o lovas program (rövid ismertető, lovaglási lehetőség) 25.000.- Ft/ 30 főig (2 órás program) 
o célba lövés légpuskával (rövid elméleti oktatás után, 10 éves kortól ajánlott) 20.000.- Ft/30 főig 
o pólófestés (hozott pólóval): 300.- Ft/fő (pólóigény esetén: +1000.- Ft) 
o kemencében sütés (perec, pogácsa, langali, mézeskalács – gyúrás, dagasztás, formázás): 

15.000.- Ft/csoport (max. 30 fő) 
o bőrözés (bőr karkötők, kisebb használati tárgyak készítése): 20.000.- Ft/csoport 
o kézműves foglalkozás: 400.- Ft/fő  

 


