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1. NYÍLT TÚRA 
 
2020.07.05. vasárnap 
Telihold túra kisvasúttal | Almamellék-Sasrét 
Az éjszakai erdő varázsát élhetjük át a zselici erdőkben. Neszek, árnyak, sejtelmes fények kísérnek 
utunkon, mely közben pár érdekes gyógynövénnyel is megismerkedhetünk. A telihold mutat irányt 
nekünk ezen az izgalmas, 5 kim-es túrán.  
> 19:00 indulás kisvonattal Almamellékről Sasrétre, a Kikerics Erdei Iskolához 
< 22:00 visszautazás Almamellékre. 
Kisvonat díja (oda-vissza) 1400 Ft/fő/felnőtt, 800 Ft/fő/gyermek 
Szakvezetés: 600 Ft/fő  
A programra előzetes jelentkezés szükséges: tura@mecsekerdo.hu                  
Facebook esemény: https://www.facebook.com/events/3134536313301419/ 
 

 
____________________________________________ 
2. MEX 

 
 
Éjszakai bobozás | Mecsextrém Park, Árpádtető 
Egész nyáron, minden pénteken   >  07.10. | 07.17. | 07.24. | 07.31. >> 20-23h 
A dombokat és völgyeket összekötő bobpálya kanyarjait reflektorokkal világítják meg, így az erdei 
sötétség mellett misztikus hangulat társul a csúszás élményéhez!  
Belépő: 2.290 Ft/fő 
Az ár korlátlan bobozásra jogosít, más kedvezménnyel nem vonható össze. A belépőjegy az erdei 
bobnál helyben váltható meg (készpénz, bankkártya, SZÉP kártya) 
Facebook esemény: https://www.facebook.com/events/564800927569517/ 
__ 
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2020.07.11. szombat 
Mecsextrém Park születésnap 
14 éves az ország egyik legkomplexebb erdei kalandparkja, ünnepelj velünk! 
Ha pedig születésnap, legyen meglepetésekkel teli:) 
Ajándékkal mi készülünk Nektek: a belépők között egy szülinapi tortát fogunk kisorsolni! 
Kedvezményes belépőjegy: 3.290 Ft/felnőtt vagy gyerek, korlátlan játékhasználattal 
Nyitva tartás: 10.00 - 19.00 (minden nap) 
Facebook esemény: https://www.facebook.com/events/731790680906974/ 
__ 
 
2020.07.18. szombat  
Sötétben a kötélpályán | Mecsextrém Park, Árpádtető 
Ez a játék ötvözi a falmászást az erdőjárással és felébreszti a benned élő szuperhőst - ráadásul 
éjszakai kiadásban. Mozgalmas nyáresti kikapcsolódás családoknak, baráti társaságoknak, 
hősszerelmeseknek, éjszakai baglyoknak, horgászoknak...Ki áll kötélnek?  
Program: 20.30-23.30h 
Belépő: 2.490 Ft/fő  
Belépő a MEX pénztárban váltható (készpénz, bankkártya, SZÉP kártya)  
További információ:  
- Fejlámpát hozz magaddal!  
- A program ideje alatt a Mecsextrém kötélparkja csökkentett üzemmódban tart nyitva. 
- Rossz idő (tartós eső, szél) esetén elmarad! (figyeld az esemény oldalát) 
Facebook esemény: https://www.facebook.com/events/279056579951073/ 
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3. TÁBOROK 

 
ERDEI NAPKÖZI - Mókus Suli táborok 
Erdő Háza, Hetvehely, Sás-völgy 
Facebook esemény:  https://www.facebook.com/events/698001240960875/ 
A táborokban a gyerekek felfedezhetik a sás-völgyi erdők növény- és állatvilágát, patakjának apró 
állatait, elsajátíthatják a tájékozódás alapjait (térképolvasás, tájoló használat), megismerkedhetnek 
az erdészek és vadászok munkájával, de lehetőségük nyílik Hetvehelyen helytörténeti csatangolásra 
és délutánonként kézműveskedésre is. A természetismereti foglalkozások mellett izgalmas 
fejtörőkkel és kreatív feladatokkal fejlesztjük a gyerekek kézügyességét, mozgás koordinációját, 
logikai gondolkodását. 
 
Természetismereti tábor | július 20-24. 
Korosztály: 6-9 év 
Erdő Háza, Mókus Suli Erdészeti Iskola, Sás-völgy             
Jelentkezési határidő: 06.15. és 07.03. (mecsekerdo.hu/erdei-iskola) 
Ár: 26.000 Ft / 5 nap (utazással) 
 
Természetbúvár tábor | augusztus 24-28. 
Korosztály: 10-13 év        
Helyszín: Erdő Háza, Mókus Suli Erdészeti Iskola, Sás-völgy         
Jelentkezési határidő: 06.15. és 08.07. (mecsekerdo.hu/erdei-iskola) 
Ár: 26.000 Ft / 5 nap (utazással) 
__ 
 
MEX kalandtábor | Napközis turnusok egész nyáron hétfőnként indulnak 
Korosztály: 6-14 év 
Helyszín: Mecsextrém Park, Pécs-Árpádtető      
Jelentkezés: folyamatos, mecsextrem.hu           
Ár: 25.990 Ft / gyerek / 5 nap  
A jelentkezés folyamatos! 
Pécs-Árpádtetőn változatos és mozgásban gazdag programok várják a 6-14 éves gyerekeket hűs, 
árnyékos erdei környezetben. A táborozók egész nap játszhatnak az alpesi kötélparktól kezdve az 
erdei bobon keresztül a hófánk csúszdapályáig szinte minden játékon, emellett versenyek, 
tudáspróbák, kincskeresés, és állatkerti program is várja a gyerekeket.  
A táborokat képzett animátorok vezetik, a csoportok csapatként játszanak a Park területén, külön 
felügyelettel.  
Facebook esemény: https://www.facebook.com/events/245637996860475/ 

https://www.facebook.com/events/698001240960875/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=K-R-R&eid=ARB9yYZf-P8FgcmM40zhPylzkEeI9tCL7uTbqzd7i0WtzLuKKPF15wfKW8O1CNNCmUCh_ZfSHOLH5uSI&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD9E-RgSvlZes1NMvaNgshDogVUSH7FgPGEK4d1_edgjwMsMY7-tLk27bHQ1aZ4n9la76IRxkv6IUFGtRmHySioHD0JgNuZK2HGSTPf276NqHjwAlDLfGZwA0INhbb-oeRwZdynUWO6NyKzFd9SUplPqjMRjfRKByzXi47bvp_sY9Im2GLtK9J6ej5eYAK44FZZo6GvNlceiohykDitRwwo8dDjFFhCU0sPZ6hYV3WC7Xd7TkkhWcBXc6bvE754ASPm7VJZSQUDBexXMTHeNEuExzIDd7muFoD-8pyP
https://www.facebook.com/events/245637996860475/

