PÁJER KEMPING ÉS STRAND
5500 Gyomaendrőd, Templom-zug
Szállásfoglalás: 06-30/967-2741; fax: 66/282-684;

Információ: 06-30/967-2741; 06-30/475-0852;

Levélcím: Pájer Sándor 5500 Gyomaendrőd, Bocskai u. 58/1. E-mail: info@pajerkemping.hu Web:www.pajerkemping.hu

Mottónk: A nyugalom is hozzánk jár pihenni.

TEMPLOM-ZUGI ERDEI ISKOLA
P R O G R A M O K (2018)
Élmény programok:
1./

Lézer csata (max. 16 fő)
Ára: 2000 Ft/fő
Katonás játék modern dizájnos játékfegyverekkel, hangeffektekkel, és győzni
akarással. Persze az ellenfél is ezt akarja, így szükség van haditervre, cselre,
álcázásra és jó állóképességre. Kortól független, sérülés és fájdalommentes
versengés. Hatalmas sikerélmény, észrevehetetlenül repülő idő … szuper játék.
Kedvezmények:
csoport min. 14 fő: -10% csoport
min. 2 óra játék esetén: -10 %

2./

Vízen járva
Motorcsónak bemutató vízi túra a Hármas-Körös vadregényes vízi útján
megfűszerezve hullámlovaglással.

Ára: 700 Ft/fő

3./

Éjszakai bátorságpróba
Vidáman, lazán induló megpróbáltatás, erő, kitartás és gyalogtúra után,
adrenalin szint emelkedés közepette sokkoló élmények az éjszakában.

Ára: 800 Ft/fő

4./

Nappali vagy éjszakai kincses próba
Ára: 800 Ft/fő
Modern Monte Cristo és a titok nyomában GPS segítségével. Szervezetség,
ötletek, megoldások, tervszerűség, séta … és persze ezt nem gondoltam meglepetések.

5./

ÓRIÁS WaterPark használat (20 perc)
A feladat az, hogy maradj talpon… illetve a vízen … vagy ahogy sikerül.
Ügyesség, kihívás, a javából.

Ára: 850 Ft/fő

Erdei iskolai programok:
1./

Lábáztató növények
Megismerkedünk a vízpart jellegzetes, őshonos növényvilágával.

Ára: 400 Ft/fő

2./

Égig érő természet, Körös folyó és élővilága
Növények, melyek kicsik, nagyok, óriások

Ára: 400 Ft/fő

3./

Vízparti élet, élővilág és tevékenység
Interaktív tárlatvezetés a Bárka bemutató központban, és a
Holt-Körös partján. Ismerkedés a vízparti élettel, élővilággal
és természetes anyagok felhasználásával.

Ára: 800 Ft/fő

4./

A Körösi furfangos halász története
Élete, munkája, eszközei. Interaktív tárlatvezetés a Bárka
bemutatóközpontban, manuális tevékenységgel nehezítve.

Ára: 800 Ft/fő

5./

A Kis természetbúvár
Hogyan kell viselkedni a természetben? Ötletek mit és
hogyan érdemes tanulmányozni.

Ára: 400 Ft/fő

6./

Fűben fában játék
Népi játékok megismertetése, és elkészítése.

Ára: 600 Ft/fő

7./

A nagy Ho-Ho-Ho horgász
Megismerkedünk a vízparti élettel, vizsgáljuk a vízben élő állatokat,
és azt, hogy ki kit fog meg, és ki kire horgászik, végül horgászverseny.

Ára: 600 Ft/fő

8./

Élelmiszer előállítás, kenyér és péksütemény gyártás.
Modern technológia megismerése.
Üzemlátogatás, kézműves foglalkozás, kóstolós időutazás.

Ára: 800 Ft/fő

9./

Hagyományápolás: Tanyasi kürtöskalács sütés
Ára: 800 Ft/fő
Felelevenítjük a vidéki régmúlt időket a közös kelt tésztakészítést, sütést,
bemutatjuk az akkori gasztronómiát és az ezzel kapcsolatos életmód hangulatát.

10./

Hagyományápolás: Falusi burgonyás lángos készítés
"Szegény családban nevelkedtem és nagy élmény volt amikor burgonyás
lángost sütöttünk édesanyám vezetésével a konyhai sparhelten.
A fokhagyma illata lengte be a konyhát mikor, ..."

11./

Hagyományápolás:
Vásári mézeskalács sütés és díszítés mesterségének kipróbálása
Ára: 800 Ft/fő
Kézműves foglalkozás keretében megsütött mézes kalácsokat, színes
kézműves díszítéssel látjuk el. A legszebb mézeskalács készítők díjazásban részesülnek.

12./

Hagyományápolás: Kemencében sütés fortélyai
Kalács varázs: Briós, ízes legyező, fahéjas kifli, kürtöske

Ára: 800 Ft/fő

13./

Hagyományápolás: Kemencében sütés fortélyai
Kenyérlángos, pizza, sós kalács

Ára: 800 Ft/fő
Ára: 1200 Ft/fő

vacsora helyett:

Ára: 800 Ft/fő

14./

Kézművesség a Tájházban.
Gyöngyfűzés, agyagozás kézzel, géppel, kötélfonás, kötélsodrás stb.

Ára: 800 Ft/fő

15./

Ajándéktárgy készítés "Kredenc" módra
Kézműves foglalkozás keretében személyes, hazavihető, általában
lakásdíszítő ajándékokat készítünk.

Ára: 800 Ft/fő

16./

"Kincses láda" készítés fából
Festés, összeállítás, ajándékba

Ára: 1200 Ft/fő

KIRÁNDULÁSOK
Buszkirándulás a Szarvas Arborétumba, különböző programokkal. Ára:
23./
(Részvételi díjjal, belépőkkel, programtól függően)

2350 - 3700 Ft/fő

24./ Buszkirándulással Dévaványa Túzokrezervátumba belépőkkel

1500 - 2300 Ft/fő

Ára:

