Családi nap az Ős-Dráva Látogatóközpontban
cégek számára
A város zajától távol, a kis ormánsági település, Szaporca határában, gyönyörű
természeti környezetben található Ős-Dráva Látogatóközpont egész napos
tartalmas, aktív kikapcsolódást kínál minden korosztálynak, felnőtteknek és
gyermekeknek egyaránt. Céges családi napok lebonyolításához a legideálisabb
helyszín!
Az itt bemutatott egynapos programterv elemei igény szerint választhatóak és
kombinálhatóak, az étkezés bográcsozással vagy helyi vállalkozó által biztosított
cateringgel valósulhat meg.
Munkatársaink egész napos aktív közreműködéssel, igény szerint élményt adó
csapatépítő játékokkal, a vadregényes ártérre vezetett túrákkal várják Önöket!

Választható programok
A Dráva élővilága kiállítás, a Hagyományos
gazdálkodás tanösvény
és az Ős-Dráva major
Időtartam: 2-3 óra
Miért ilyen kanyargós a Dráva? Vajon milyen halak élnek
ebben a kristálytiszta vizű folyóban? Milyen madár vadászik
a holtág melletti nádasnál? Hogyan éltek, mivel
foglalkoztak az itt élő emberek? Milyen lehet egy
pákászkunyhó vagy egy fatörzs belülről? Mindezekre a
kérdésekre választ ad, és sok más érdekességet is tartogat
a Dráva élővilága kiállítás!
Vajon milyen fűszerekkel ízesítették az ételeket régen?
Milyen fűvel-fával gyógyították magukat az emberek?
Hogyan kezelték egykor a hulladékot? Milyen állatokat
tartottak a ház körül a régi emberek, hogyan gondozták
őket? Hogyan került az asztalra ízletes sonka, kolbász,
sajt?
A Hagyományos gazdálkodás tanösvényen és az
őshonos
háziállatokat
bemutató
majorban
mindez
megismerhető,
megnézhetőek az állatok,
kézbe vehetőek a rég
elfeledett eszközök.

Játékos vetélkedő, természetismereti foglalkozások
gyerekeknek és felnőtteknek

Időtartam: 2-3 óra (igény szerint hosszabbítható)
Milyen jó lenne erdőn-mezőn járva
megismerni a madarakat hangjukról, az
állatokat
a
lábnyomukról!
Milyen
érdekes apró lények élhetnek a
vizekben? Vajon hány felnőtt vagy
gyerek ér körbe egy öreg, tiszteletet
parancsoló fát?
Felnőtteket,
gyerekeket
egyaránt
változatos
csapatépítő
játékokkal,
különböző játékos természetismereti
foglalkozásokkal várunk.

Élménydélután
(sporteszközök, népi játékok)

Gyerekek, felnőttek egyaránt jól szórakozhatnak a látogatóközpont számos
sporteszközének, játékának segítségével. A körbekerített udvaron található
játszótéren a gyermekek munkatársaink felügyelete mellett játszhatnak
önfeledten.
Rendelkezésre álló sporteszközök és játékok: gyermek és felnőtt tollaslabda
szett, futball labda, mini futballkapu, gumilabda, röplabda szett, ugrókötél, felnőtt
és gyermek petanque, hulahopp karika, tépőzáras céltábla, jógaszőnyeg,
minigolf, gimnasztikai labda

Opcionális programlehetőségek

Konferenciaterem
60 fő befogadására alkalmas, a legmodernebb eszközökkel felszerelt oktató- és
konferenciatermünket céges megbeszélések lebonyolítására ajánljuk.

Ős-Dráva tanösvény és a Dráva élővilága tanösvény
Időtartam: 3-4 óra (igény szerint hosszabbítható)
Túra hossza: A tanösvények 3,5 km, illetve 14 km hosszúak, ennek egy szakaszát
járják be a résztvevők a túra során.
Az Ős-Dráva Látogatóközpont tanösvényein
járva az ártéri élővilág titkaiba pillanthatnak
be
a
látogatók.
A
holtág
menti
tanösvényeken járva számos különleges
vízinövényt csodálhatnak meg, szerencsés
esetben
mocsári
teknőst
is
megpillanthatnak. A tanösvényen elhelyezett
madármegfigyelőnél,
kilátótoronynál
az
ártéri
madárvilág
képviselőivel
is
találkozhatnak az érdeklődők.

Kerékpárbérlés, kerékpártúra
Az aktív kalandokra vágyók két keréken is
bebarangolhatják az Ormánság varázslatos
táját,
apró
falvait
festett
fakazettás
mennyezetű templomaival. Rendelkezésre
álló
kerékpárok
(kobakkal,
láthatósági
mellénnyel): 40 db felnőtt, 5 db gyermek

Kenu- és kajaktúra
Az Ős-Dráva Látogatóközpont a nyári
szezonban kenu- és kajaktúrákra is várja a
vendégeket. A Drávába torkolló Fekete-vízen
induló vízitúrákon a terület természeti
értékeit ismerhetik meg a résztvevők,
szerencsés esetben az ártéri madárvilág
képviselőivel – szürke gémekkel, nagy
kócsagokkal is találkozni lehet.

Catering
Étkezés: Külső vállalkozó bevonásával a helyszínre szállított meleg étel vagy
hozott alapanyagból bográcsozás.
A látogatóközpontban rendelkezésre álló főzőeszközök: üst és üstház (60 l, 100 l),
háromlábú állvány, gulyás bogrács (20 l, 30 l), halfőző bogrács (25 l, 30 l), sütő
tárcsa, nyársak, főzőkanalak, deszka, merőkanál.

További információ, ajánlatkérés
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
Telefon: 30/405-4571
E-mail: wodtke@ddnp.kvvm.hu
www.ddnp.hu

