
              "FÜRKÉSZ" TERMÉSZETISMERETI TÁBOR 

I. turnus: 2021. július 12-18. (h-p, 4 éjszaka) 

II. turnus: 2021. július 26-30. (h-p, 4 éjszaka) 

 

Helyszín 

Fertő-Hanság Nemzeti Park Csapody István Természetiskola, Fertőújlak 

Érkezés: hétfő reggel, 8:00-tól 

Távozás: péntek 16:00-tól 

 

Amit biztosítunk: 

- egész napos változatos és sokszínű programok (+ ahol ez szükséges, vizsgálati eszközök), 

- napi 3x-i főétkezés (reggeli, ebéd, vacsora) + friss gyümölcs, ásványvíz, 

- szállás 4 ágyas szobákban (ágyneművel + törölközővel), kétszobánként közös vizesblokk 

- szükség esetén kerékpár + bukósisak 

- vidám, közösségi életet és barátokat. 

 

Ár: 45.000 Ft/fő - fizetés a táborvezetőnél a beérkezés napján, a helyszínen. 

  

A programok helyszíneit jórészt kerékpárral közelítjük majd meg, ezért fontos, hogy 

biztosan tudj vele közlekedni, egy esetben hosszabb távon is (pl: ha már ismét szabadon 

kerekezhetünk külföldre, ellátogatunk az osztrák nemzeti parkba, az út hossza, kb: 35-40 km 

lesz oda-vissza). Bár ezt most még nem tudjuk biztosan előre, de jó, ha pár eurót hozol 

magaddal a biztonság kedvéért. 

Mivel csak korlátozott számban tudunk megfelelő méretű kerékpárt biztosítani, lehetőség 

szerint hozzátok magatokkal saját bicikliket + bukósisakot. 

 

Tervezett programjainkból egy kis ízelítő:  

 

 kenutúrára indulunk a Fertő nádasában 

 egy-egy este során megismerkedünk az éjszakai égbolt titkaival és az is kiderül, hogy 

mitől olyan különlegesek a denevérek és miért fontos, hogy rájuk is vigyázzunk  

 találkozunk néhány ragadozó madárral, egészen közelről 

 kísérletezünk a Libalaborral  

 fürkésszük a szikesek gazdag élővilágát (madarászunk, ürgét lesünk, mikroszkóppal 

vizsgáljuk a víz alatti életet és megkeressük az aranyszőrű bárányt) 

 erdőt járunk 

 ha nem kutakodunk, akkor játszunk, barátkozunk, kézügyeskedünk, egyszóval jól 

érezzük magunkat 



… és ha az időjárás is engedi, utolsó esténken szeretnénk majd tábortűz mellett 

búcsúztatni a hetet. 

 

Amit még érdemes magaddal hoznod: 

 

 terepi programokhoz hátizsák  

(a napi útravaló és egyéb „hasznosságok” szállítására, kerékpározás, stb. során) 

 határozó könyvek, távcső, fényképezőgép, jegyzetfüzet, rajzeszköz 

 diákigazolvány, tanuló balesetbiztosítás 

 szülői egészségügyi és adatkezelési nyilatkozat kitöltve, aláírva (ne legyen 4 napnál 

régebbi dátum rajta!) 

 költőpénz (pl. fagyizásra) 

 mobiltelefon + töltő 

 tisztálkodási felszerelés, megfelelő ruhanemű (szeszélyes is lehet a nyár!) 

 esőkabát, sapka, napszemüveg, fürdőruha  

 védő- / riasztó szerek a nap és a rovarok ellen 

 kézfertőtlenítőt mi folyamatosan biztosítunk, de ha saját fertőtlenítőt szeretnél 

használni, nyugodtan hozhatod 

 ha szükséges lesz még a tábor idején, és nincs sajátod, mi maszkot biztosítunk  

… és természetesen a jókedv és kalandvágy se maradjon otthon    !!!! 

 

Arra kérünk, hogy NE hozzál magaddal: nagy értékű tárgyakat, ékszereket és egészségtelen 

élelmiszert!!! Köszönjük. 

 

Fontos! A járványügyi veszélyhelyzet miatt elővigyázatosabbak és rendszeretőbbek 

leszünk az idén. Több olyan szabályt is hoztak, amelyeket bizony be kell tartanunk.  

De erről bővebben az első nap úgyis beszélgetünk majd. 

 

Bővebb információ a táborszervezőktől, az alábbi elérhetőségeken kérhető: 

 

Goda István (06 30/620-1632) 

Mészáros Krisztina (06 30/382-8745) 

  

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 

Ökoturisztikai és Környezeti nevelési Osztály 

Csapody István Természetiskola (Fertőújlak) Tel: 99 / 537 520 

E-mail: info@fhnp.hu 
 

Sok szeretettel várunk, visszavárunk!     
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