
 
"MAGONC" NAPKÖZIS TÁBOR 

 

Szereted a természetet? Szeretsz új barátokra lelni? 

Csodálod a szitakötők röptét és a madarak hangjánál nem is találsz szebbet? 

Még nem szántad rá magad az itt alvósra? 

Most tiéd a lehetőség, hogy nap, mint nap újabb Fertő-parti csodákra bukkanj! 

 

Időtartam: 2019. július 01.- július 05. 

(hétfő - péntek, minden nap 8.00 - 16.30) 

 

Ajánljuk: 7-10 éves korosztály számára!  

Jelentkezni a táborba a jelentkezési lap kitöltésével és visszaküldésével lehet. 

 

Amit biztosítunk és áraink:  

Programok, napi 3x-i étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) + friss gyümölcs 

Ára: 5000 fő/nap (5 nap, hétfő - péntek, naponta 7.30 - 16.30) 

Fizetés a táborvezetőnél a helyszínen.  

 

A programok helyszíneit kerékpárral közelítjük meg, ezért fontos, hogy biztosan tudj vele 

közlekedni, esetenként kicsit hosszabb távon is (5-10 km). Mivel csak korlátozott számban 

tudunk kisméretű kerékpárt biztosítani, lehetőség szerint hozzátok magatokkal saját 

bicikliteket.  

 

Várható programok, a teljesség igénye nélkül: 

 · madarászat · hajnali madárgyűrűzés 

 · szolárhajóval a Fertőn 

 · régi magyar háziállatfajtáink – Lászlómajor, Bemutató majroság – pásztorélet 

 · gyógynövényismeret 

 · rovarászat – nappali lepkészés 

 · vizsgálódás mikroszkópokkal - makogerinctelenek a mocsárból, bagolyköpetvizsgálat  

 · kézműveskedés 

 . játék-játék-játék…. és amit még a pillanat ajándékoz nekünk 

 

 

 Amit érdemes magaddal hoznod:  

· egy kisebb hátizsák (ami kerékpározás közben is magaddal tudsz a vinni) 

· határozó könyvek  

· kerékpár, bukósisak (tudunk adni nemzeti parkosat is)  

· távcső,  esetleg fényképezőgép 



· jegyzetfüzet, rajzeszköz  

· diákigazolvány, tanuló balesetbiztosítás  

· szülői egészségügyi nyilatkozat kitöltve, aláírva  

· költőpénz 

· állandóan szedett gyógyszerek  

· tisztálkodási felszerelés, megfelelő ruhanemű  

· kalap, sapka, védelem a nap ellen!!  

 

!!! Ne hozz magaddal: nagy értékű tárgyakat, ékszereket, magnót, rádiót, háziállatot, 

egészségtelen élelmiszert !!!  

 

 

Bővebb információ az alábbi elérhetőségeken kérhető:  

 

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság  

Ökoturisztikai és Környezeti nevelési Osztály  

Csapody István Természetiskola (Fertőújlak)  

Tel: 99 / 537 520, Fax: 99 / 537 521  

E-mail: oktatas@fhnp.hu  

 

 

 

Sok szeretettel várunk, visszavárunk! 

   

 

 

 

mailto:oktatas@fhnp.hu

