
POTTYANDI ERDEI ISKOLA HÁZ          CASA ȘCOALA PĂDURII DIN POTIOND 
 

 

ÁRAJÁNLAT 

2016. DECEMBER 1-TŐL 

SZÁLLÁS RON/nap/fő 

Többágyas szobák, közös fürdőszobával 30 

Camping-ben, saját sátorban1 6 

1. Külön épületben közös fürdő áll a camping-vendégek rendelkezésére 

 

ÉTKEZTETÉS  RON/nap/fő 

Emelt színvonalú ellátás1 56 

Reggeli 10 

Ebéd 19 

Vacsora 13 

Ünnepi asztal2  97 

1. Az emelt színvonalú ellátás, reggelit, ebédet, vacsorát és ezen kívül, tízórait, 

uzsonnát, pótvacsorát és 1 liter palackozott ásványvizet tartalmaz. 

2. Az ünnepi asztalt keresztelők, esküvők, eljegyzések és egyéb események 

alkalmával ajánljuk. Az ünnepi menü felszolgálásának időtartama legtöbb 7 óra,  

és egy röviditalt, 5 fogást (előétel, leves, két főétel, desszert), két kávét vagy 

almalevet és két személyre 1,5 liter ásványvizet tartalmaz. Ünnepi ebéd 

alkalmával a tartózkodás idejére vendégeink rendelkezésére bocsájtunk egy 

fürdőszobával rendelkező kétágyas szobát. 

 

KULCSOSHÁZ RON/nap/ház  

26-30 személy részére1 750 

16-17 személy részére2 450 

9-10 személy részére2 250 

1. Jól felszerelt konyha és tágas ebédlő áll rendelkezésre. 

2. Egy felszerelt teakonyha áll a vendégek rendelkezésére. 

 

 

 

 

 



PROGRAMCSOMAGOK  RON/csomag/fő 

Erdei iskola program1 (öt nap/négy éjszaka) 300 

Tematikus vakációs  modulok2 (öt nap/négy 

éjszaka) 
400 

Fenyővize tanösvény programcsomag 3 22 

Vasond völgye tanösvény programcsomag4 28 

1. Az erdei iskola program napi háromszori étkezést, 4 éjszakai szállást, egy-egy 

alkalommal pedig szekerezést/szánozást és természetismereti szakfoglalkozást 

tartalmaz.  

A program első nap ebéddel kezdődik és az ötödik napon ebéddel ér véget. 

2. A tematikus vakációs program a szállás és az emelt színvonalú ellátás mellett 

mindennapos szakfoglalkozást is tartalmaz. Testvérek esetében a második gyerektől 

kezdődően 50 lej kedvezményt bíztosítunk. 

3. A Fenyővize programcsomag egy krumplitokányt és 1 órás természetismereti 

szakfoglalkozást tartalmaz.  

4. A Vasond völgye programcsomag egy krumplitokányt és 4 órás szakvezetést biztosít 

a Vasond völgye tanösvényen. 

 

PROGRAMOK  RON/program/fő 

Szekeres / szános túra (kb. 4 óra) 15 

Természetismereti foglalkozás (kb. 2 óra) 9 

Kézműves foglalkozás (kb. 2 óra) 9 

Néptánc és népdaltanulás (kb. 2 óra) 9 

Faluismereti séta (kb. 4 óra) 8 

Környezetismereti gyalogtúra (kb. 5 óra) 15 

Grillezés - rablóhús vagy kolbászsütés 14 

Grillezés - miccs (mici) sütés (4db) 13 

Látvány kürtőskalács sütés (1/2 kürtőskalács) 8 

Krumplitokány, üstben, savanyúsággal 13 

 

Vendégeink bérmentesen használhatják az asztalitenisz felszerelést és kézilabda-, 

futball-, kosárlabda- és teniszpályaként is használható sportpályánkat.  

 

Ünnepi ebédet/vacsorát legtöbb 50 személy részére biztosítunk.  

 

Foglalási előleg 25% a kért szolgáltatások értékéből.  

 

Szilveszter és Pünkösd alkalmával emelt árak érvényesek. 

 

Az Erdélyi Kárpát Egyesület érvényes tagsági könyvével rendelkező vendégeink a 

szállás árából 25% kedvezményben részesülnek.  


