
Május 16. (szombat) 10.00 
Ismerd meg hazádat! 

Óbánya avagy a „magyar Svájc”
Találkozás: Óbányán, a falu elején lévő parkolóban

Kirándulás Óbányára, a Kelet-Mecsek elzárt kis völgyébe, ahol
mesébe illő, vízesésekkel színesített helyre viszünk. A túránkat
lehetőség szerint szalonnasütéssel zárjuk.

Május 25. (hétfő) 10.00–16.00 
Pünkösd Lengyel-Annfürdőn

Helyszín: Lengyel-Annafürdő, Turisztikai 
és Természetvédelmi Központ

Miről szól a Pünkösd?! Szeretne többet tudni erről? Szeretettel
várunk minden kirándulni vágyó testvért, szülőt és unokát!
Pünkösd hétfőn egy egész napos, díjmentes programmal szeret-
nénk kedveskedni látogatóinknak. Felelevenítjük a Pünkösdi nép-
szokásokat, többek között májusfát állítunk, lovaskocsikázunk a
Tolnai-hegyháton, kézműveskedünk és túrázunk.
(A lovaskocsikázásra előzetes bejelentkezés szükséges.)

Június 6. (szombat) 10.00–24.00
IX. Trófea Vadgasztronómiai Fesztivál

Helyszín: Tamási, Miklósvári parkerdő
Tamási legnagyobb fesztiváljára várjuk vendégeinket, ahol külön-
leges programokban lehet részük.

Szeptember 12. (szombat) 19.00
Családi hétvége 

– Szarvasbőgés az Ökoháznál
Helyszín: Lengyel-Annafürdő, 

Turisztikai és Természetvédelmi Központ
Kemencében sült langallóval és teával invitálunk a rendhagyó,
élményekkel teli szarvasbőgésre.
Egy szakvezetett éjszakai élménytúra keretein belül meghallgat-
juk a gímszarvasok nászát.

Szeptember 24. (csütörtök) 16.00–20.00
Gímszarvas trófeaszemle 

és szarvasbőgő élménytúra
Helyszín: Tamási, Miklósvári Parkerdő

Kirándulásra invitáljuk vendégeinket a szarvasbőgés idején, vala-
mint trófeaszemlénkre. Kicsiknek és nagyoknak tartalmas prog-

ramokkal készülünk. Saját magad által készített lámpásoddal
haladhatsz végig egy kis erdei élményösvényünkön, ahol szarvas-
bőgést imitálunk.

Október
Erdők Hete 2015. és Állatok Világnapja

Helyszín: Lengyel-Annafürdő, 
Turisztikai és Természetvédelmi Központ

Egész nap szakvezetett természetismereti túrák és kézműves
foglalkozások óvodás és iskolai csoportok számára Annafürdőn,
ahol az Állatok Világnapja alkalmából a vadasparki állatainknak is
készülünk egy kis meglepetéssel.

Október 2–3. (péntek-szombat) 10.00–14.00
Erdők Hete 2015. 

a Tamási vadasparkban
Helyszín: Tamási, Miklósvári parkerdő

Egész nap szakvezetett természetismereti túrák és kézműves
foglalkozások óvodás és iskolai csoportok számára Tamási vadas-
parkban.

November 5. (csütörtök) 11.00 
Dám trófeaszemle

Helyszín: Tamási, Óbiród vadászház
Különleges trófeák megtekintésére lesz lehetősége vendégünk-
nek.

December 5. (szombat) 14.00–18.00
Családi hétvége – Adventi Játszóház

Helyszín: Lengyel-Annafürdő, 
Turisztikai és Természetvédelmi Központ

Erdő adta kincsekből, újrahasznosított anyagokból karácsonyi
díszeket és ajándékokat készíthetsz

Bővebb információ:
Turisztikai és Természetismereti Központ

7184 Lengyel, Annafürdő 176.
tel.: +36/30/947 08 98, +36/74/482 487 

e-mail: annafurdo@gyulajzrt.hu

erdei iskola: www.erdeiiskola.gyulajzrt.hu
turizmus: www.gyulajzrt.hu/turizmus

Eseménynaptár 2015
Minősített programjainkkal várjuk a kirándulni vágyó csoportokat a Lengyel-Annafürdőn található

Turisztikai és Természetismereti Központunkban és a Tamási Vadasparkban és Parkerdőben


