Hajta Partja Erdei Iskola és Tábor

Megközelíthetőség:

Iskolai csoportok számára 3-5 napos erdei iskola
programot biztosítunk tetszés szerint választott programelemekkel.
Természetismereti
programok:
• Szakvezetett túrák a
Nőszirom, Sóvirág és
Kékbegy tanösvényen
• Látogatás a Vízparti
Élet Háza Oktatóközpontba
• Madárgyűrűzés
• Lovas kocsis kirándulás a Nyík-réten
• Vízvizsgálat a Hajtán
• Csillagászat
Kulturális programok:
• Látogatás a
Blaskovich Múzeumba
• Fedezzük fel
Tápiószentmártont!
• Látogatás a Tájházba
Kézműves foglalkozások:
• lószőrékszer készítés
• agyagozás,
• nemezelés
• kosárfonás
• fafaragás
• gyertyaöntés
Szabadidős programok:
• számháború
• indián foci
• röplabda, futball
• csapatépítő játékok
• vetélkedők
• strandolás
• íjászat
A programok változásának jogát fenntartjuk. Programjaink részleteiről és aktuális árainkról honlapunkon tájékozódhat.

További információk:
www.hajtapartja.hu
Tápió Közalapítvány
Tel: +36-20-236-80-20
+36-20-257-66-70
info@hajtapartja.hu

Ökoturisztikai központ
a Tápió-vidéken

Tápiószentmárton-Göbölyjárás, Görgey Artúr u. 47.

Kirándulási programajánló
és erdei iskola

A szállást és az Oktatóközpontot a Tápió Közalapítvány
működteti Pest Megyei Önkormányzat támogatásával.
Az alapítvány elsődleges célja a Tápió-vidék természeti
értékeinek megőrzése és bemutatása.

Kérjük, amennyiben lehetősége van rá, támogasson minket
adományával vagy adója 1 %-ával!

Tápió Közalapítvány

Bankszámlaszámunk: 65200067-10006045
Adószámunk: 18674808-1-13

Óvodás, iskolás és egyéb látogató
csoportoknak

A szálláshely bemutatása

A szálláshely épülete 30 fő elszállásolására alkalmas,
5 db 6 ágyas tetőtéri szobával kialakítva. Mindegyik
szobában két emeletes és két normál ágy található.
Mindenegyes szoba külön vizesblokkal (wc, zuhanyzó, mosdó) van felszerelve és további egy pótággyal
bővíthető. A szobák korszerűek, kényelmesek, fenyőfa
bútorzattal berendezettek. A földszinten található további egy kisszoba, melyet mozgáskorlátozott látogatóknak tartunk fenn. A földszinten található emellett
az ebédlő is, mely 50 fő befogadására és étkeztetésére
alkalmas, valamint előadások, csoportos foglalkozások tartása esetén is igénybe vehető. Az épület egész
évben várja a vendégeket.

A házhoz kapcsolódó egyéb létesítmények

Közvetlen a szálláshely mellett található a parkoló,
mely 8 db személyautó vagy akár egy busz parkolására is alkalmas. Sportolásra egy kispályás füves fociés röplabdapálya, valamint egy kosárlabdapalánk áll
rendelkezésre. A házhoz tartozik egy 3 hektáros földterület is, melynek egy része erdővel borított, és egy
szabadtéri tűzrakó hely, mely bográcsozásra, szalonnasütésre kiválóan megfelel.

Természeti környezet, látnivalók, tanösvények

A szálláshely az egykori Hajtamocsár – ma Nagy-nádas – közvetlen szomszédságában helyezkedik
el, mely a hozzá tartozó Nyík-réttel
a Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi
Körzet legnagyobb részegysége. A
háztól 100 méterre húzódik a göbölyjárási láprét, a Nőszirom tanösvénnyel, de ez egyben a kezdőpontja
a hosszabb lélegzetvételű, 8 km-es
Hajta természetismeretei
túrának is.
A Nőszirom tanösvény a
homokbuckák és a láprétek
élővilágát mutatja be egy
kb. 800 m-es körúton, míg
a Hajta túra útvonala a környék további jellemző élőhelyeit (szántók, patakpart, halastó, nádas, szikesek)
járja be.
A túraútvonal Farmos határában halad el, érintve a
Sóvirág tanösvényt, ahol
egy rövid kitérővel betérhetünk a Vízparti Élet
Háza Oktatóközpontba
is. A központ állandó kiállítása a Tápió-vidék jellegzetes élőhelyeit mutatja be
egy óriási terepasztal mentén a Gödöllői-dombvidéktől egészen a Hajta menti mocsarakig. Valamint hatalmas akváriumokban és terráriumokban az egyes
élőhelyekre jellemző halak,
kétéltűek, hüllők élőben is
megtekinthetőek. Szintén
a túraútvonal mentén Farmos és Göbölyjárás között
félúton található a Kékbegy
tanösvény, mely egy 300
m-es pallósoron halad át a mocsár nyílt vize felett. A
tanösvény a Nagy-nádas élővilágát mutatja be színes
tablók segítségével. A túraútvonalhoz és a tanösvényekhez csoportok számára szakvezetést biztosítunk.

Egyéb programlehetőségeink

A tanösvények és a farmosi Oktatóközpont mellett
még számos más programelem közül választhatnak az
ide látogatók legyen szó akár egy vagy két napos osztálykirándulásról, erdei iskoláról vagy egy egész hetes
táborról.

Lovas kocsizás

Partnereink révén lehetőség
van pusztai lovas kocsizásra
a Nyík-rét védett területein
és a farmosi homoki erdőkben. Útközben meglátogatva
a nemzeti park szürke marha
gulyáját is. A kocsikázás időtartama kb. 2 óra, de rövidebb
– egy órás – útvonalak is választhatók. Egy lovas kocsira kb. 12 gyerek fér fel. Kérjük, a kísérő felnőtteket
is számítsák bele a tervezésbe, akik velünk tartanak.

Kézműves foglalkozások

Csoportok számára kézműves foglalkozások vezetését
is vállaljuk. Egy foglalkozás vezető kb. 12-15 gyerekkel tud egyszerre foglalkozni. Ezért nagyobb létszámú
csoportok esetén javasoljuk, hogy bontott csoportokban, két vagy több foglalkozást válasszanak. A foglalkozások időtartama kb. 1,5-2 óra, melyet nagy csoport
esetén forgószínpados rendszerben két vagy több csoportban tartunk. Foglalkozások: raffia- és lószőrékszer
készítés, nemezelés, agyagozás, batikolás, gyöngyfűzés,
stb. A foglalkozások aktuális
árait és kínálatát honlapunkon olvashatják.

