
Mit rejt a természet kincses ládája a Tihanyi félszigeten? 

Minősített Erdei Iskola Program 
Nemesvámosi Általános Iskola 

2014. szeptember 3-5. 

A csoport 
 

 délelőtt délután 

2014. szeptember 3.  

szerda 

Érkezés Tihanyba, a szállás 

elfoglalása,  

Szállás: Cserepes 

Vendégház 

 

Ebéd hozott csomagból 

13,15 találkozás a 

szakvezetővel a 

szabadidőparkban, majd 

Barangoló II.: szakvezetés a 

Belső-tó – aranyház 

útvonalon 

17,30 Vacsora a 

szabadidőparkban 

 

2014. szeptember 4. 

csütörtök 

7,45 reggeli a 

szabadidőparkban 

9,00 találkozás a 

szakvezetővel a 

hajóállomáson,  

Barangoló I: vezetett túra a 

Hajóállomás – vízpart – 

Barátlakások útvonalon  

 

12,30 ebéd a 

szabadidőparkban 

14,00 Kószáló: a falu 

öntevékeny megismerése a 

feladatlap segítségével, 

látogatás az apátságban  

17,30 vacsora a 

szabadidőparkban 

 

2014. szeptember 5.  

péntek 

7,45 reggeli a 

szabadidőparkban 

9,00 Ügyeskedő: kézműves 

foglalkozás a Levendula 

Házban, látogatás a 

Levendula Házban 

 

12,30 ebéd a 

szabadidőparkban, 

hazautazás  

 

 



Mit rejt a természet kincses ládája a Tihanyi félszigeten? 

Minősített Erdei Iskola Program 
Nemesvámosi Általános Iskola 

2014. szeptember 3-5. 

B csoport 
 

 délelőtt délután 

2014. szeptember 3.  

szerda 

Érkezés Tihanyba, a szállás 

elfoglalása,  

Szállás: Tetőtér Panzió 

 

Ebéd hozott csomagból 

13, 00 Kószáló: a falu 

öntevékeny megismerése a 

feladatlap segítségével, 

látogatás az apátságban  

18,15 Vacsora a 

szabadidőparkban 

 

2014. szeptember 4. 

csütörtök 

8,15 reggeli a 

szabadidőparkban 

9,00 Ügyeskedő: kézműves 

foglalkozás a Levendula 

Házban, látogatás a 

Levendula Házban 

  

 

13,15 ebéd a 

szabadidőparkban 

14,00 találkozás a 

szakvezetővel a 

szabadidőparkban majd 

Barangoló II. : szakvezetés 

a Belső-tó – aranyház 

útvonalon 

18,15 vacsora a 

szabadidőparkban 

2014. szeptember 5.  

péntek 

8,15 reggeli a 

szabadidőparkban 

9,00 találkozás a 

szakvezetővel a 

hajóállomáson,  

Barangoló I: vezetett túra a 

Hajóállomás – vízpart – 

Barátlakások útvonalon  

13,15 ebéd a 

szabadidőparkban, 

hazautazás  

 

 



Mit rejt a természet kincses ládája a Tihanyi félszigeten? 

Minősített Erdei Iskola Program 
Nemesvámosi Általános Iskola 

2014. szeptember 3-5. 

C csoport 
 

 délelőtt délután 

2014. szeptember 3.  

szerda 

Érkezés Tihanyba, a szállás 

elfoglalása,  

Szállás: Tetőtér Panzió 

 

Ebéd hozott csomagból 

13,00 találkozás a 

szakvezetővel a 

szabadidőparkban  majd 

Barangoló II. : szakvezetés 

a Belső-tó – aranyház 

útvonalon 

17,30 Vacsora a 

szabadidőparkban 

 

2014. szeptember 4. 

csütörtök 

7,45 reggeli a 

szabadidőparkban 

9,00 találkozás a 

szakvezetővel a 

hajóállomáson,  

Barangoló I: vezetett túra a 

Hajóállomás – vízpart – 

Barátlakások útvonalon  

 

12,30 ebéd a 

szabadidőparkban 

14,00 Ügyeskedő: kézműves 

foglalkozás a Levendula 

Házban, látogatás a 

Levendula Házban 

17,30 vacsora a 

szabadidőparkban 

 

2014. szeptember 5.  

péntek 

7,45 reggeli a 

szabadidőparkban 

9,00 Kószáló: a falu 

öntevékeny megismerése a 

feladatlap segítségével, 

látogatás az apátságban  

 

12,30 ebéd a 

szabadidőparkban, 

hazautazás  

 

 



 


