
 

 

 
 

K A L A N D R A  F E L ! 
 

Az iskola 2011. április 2-ára (szombatra) közös kirándulást szervez Szigligetre, melyre szeretettel várunk 

minden érdeklődőt.  

Program:  

 Vár 

 Esterházy- kastély arborétuma 

 Avasi templomrom 

 Kamon- kő tanösvény 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kirándulás önköltséges.  

 buszköltség: 1.200 Ft 

 vár belépő: 250 Ft (felnőtt: 500 Ft) 

 arborétum belépő: 150 Ft (felnőtt: 300 Ft) 

Összköltség: gyerekeknek: 1.600 Ft        felnőtteknek: 2.000 Ft 

Hideg élelemről és innivalóról mindenki maga gondoskodik. Kényelmes túracipő. 

Indulás: 8.00 az iskola elől. 

Érkezés: kb. 17.00, az iskola elé. 

Jelentkezni az összeg befizetésével 2011. március 25-ig lehet. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Szeretnék részt venni: ………….. fővel, ebből ………… gyerek és ………. felnőtt. 

A gyermek neve: ………………………A szülő aláírása: …………………………..…… 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kalandra fel! 

Kedves Szülők! 
 

Az iskola 2011. április 2-ára (szombatra) közös kirándulást szervez Szigligetre, melyre szeretettel várunk minden 

érdeklődőt. Program:  
  Vár 

 Esterházy- kastély arborétuma 

 Avasi templomrom 

 Kamon- kő tanösvény 

A kirándulás önköltséges.  

 buszköltség: 1.200 Ft 

 vár belépő: 250 Ft (felnőtt: 500 Ft) 

 arborétum belépő: 150 Ft (felnőtt: 300 Ft) 

Összköltség: gyerekeknek: 1.600 Ft        felnőtteknek: 2.000 Ft 

Hideg élelemről és innivalóról mindenki maga gondoskodik. Kényelmes túracipő. 

Indulás: 8.00 az iskola elől.                                   Érkezés: kb. 17.00, az iskola elé. 

Jelentkezni az összeg befizetésével 2011. március 25-ig lehet. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Szeretnék részt venni: ………….. fővel, ebből ………… gyerek és ………. felnőtt. 

A gyermek neve: ………………………A szülő aláírása: …………………………..…… 

 


