
Mecseki ÉlményzuhataG 
„Illatos hunyorgókkal és Bánatos bazsarózsákkal” 

7 éjszakás, félpanziós programajánlat Cserkúton, 4 napraforgós ökoportán 45.900,- Ft/Fő, 
erdei nomád szállással 36.500 Ft/ Fő. 
 
Legyen a vendégünk, és mi garantáljuk, hogy egy hét múlva élményekkel, erdőillattal, 
finom ételekkel telve azt érzi, de jó lenne M.É.G! Sőt, még, még, még… 
Ajánlják: Bia környezeti nevelő, Éva Mecsekalja szakácsnéja,  Adri útilapu koordinátor 
Részletes program: www.helian.hu 

Szakavatott Hunyorgók, Bazsarózsák 
Az alapár tartalmazza: 

 Falusi szállás Cserkúton (10 fő-ig) az ökoporta védjeggyel rendelkező Vörösdombi 
Vendégházban www.vorosdombi.hu vagy a hegy aljában a nomád búvóhelyen 
www.biobia.org  

 Egészséges félpanzió (érkezéskor  vacsora, hazautazáskor  reggeli), előzetes 
egyeztetéssel vegetáriánus ellátás is kérhető 

 egy alkalommal úti csomag (a vendég által kért napon) 
 3 garantált program ( Szöszmötölés Biobiánál; „Holisztikus bóklászás”; Sétafika 

Püspökszentlászlón; ) 
 1 db helyi mesekönyv Leventétől, vagy helyi termékekből ajándékcsomag 

 Szolgáltatásaink, melyet külön térítés ellenében ajánlunk: 

 Fakultatív programok 
 Vendég előzetes kérése alapján összeállított program 
 Nyaralás alatt „gyerek és vagy/dédi program”- előzetes ajánlat kéréssel  (programot, 

gondozást biztosítunk annak a  családtagjának, aki nem tud egész nap túrázni, vagy 
várost nézni) 

Mecseki ÉlményzuhataG részletesen: 
Péntek :  Érkezés a cserkúti szállásra 14–17 óra között, 19 órakor meleg vacsora  
Szombat: Itt a szabadidő, kár lenne kihagyni: Árpádkori templom, Helytörténeti 

Múzeum, horgász tó, Cana domb kilátóhely vörös homokkő sziklákkal, 
bábkiállítás a Levendula házban, Mosóházak, Bia biokertje és helyi termékei, 
bakancsos fa, vörösdombi tető  panorámával. (fakultatív ajánlatban túra Kelet – 
Mecsekben) 

Vasárnap: Önálló városlátogatás Pécsen „rejtélyes útilapuval” (a fakultatív ajánlatban 
idegenvezetővel) 

Hétfő: Két órás program Biobiával, gyógynövénygyűjtés és gyógyteakészítés, 
biokertészkedés. Falusi tevékenységek kipróbálása: pl kukorica morzsolás, 
favágás, diótörés.  

Kedd: Délelőtti bandukolás a Kelet-Mecsekben Adrival, sétafika és ámulatba esés 
Püspökszentlászlón.  

Szerda: De: Két órás „holisztikus bóklászás” Biával a Balázs völgyben Cserkúton. 
 Du. és este. Interaktív kemencézés (dagasztás, fűtés, stb.) kemencés vacsora, 

mecseki borokkal ismerkedve Évánál. 
Csütörtök: „Szabad nap.” 
 Figyelmébe ajánljuk gazdag fakultatív  program kínálatunkat, válasszon 

kedvére valót! 



Péntek: Hazautazás, szállás elhagyása 10 óráig. Betérő hazafelé: Borbélymúzeum 
és Üvegkiállítás Hosszúhetényben, várlátogatás Pécsváradon, Tojásmúzeum 
Zengővárkonyban, búcsúpillantás Mecseknádasdon a kilátóból. 

 
Fakultatív ajánlataink:  
 

Az időpontok nem változtathatók: 
 

 Szombati túra a Kelet-Mecsekben az Üveghegyen túl – a pusztabányai üveghutához 
Adrival. (    km) 
Részvétei díj: 6.000.-Ft/program 

 Két órás városnézés Péterrel Pécs belvárosában, vasárnap délelőtt 
Az idegenvezetés ára: 8.000.- Ft   
    

 Bia egész napos ajánlatai a csütörtöki napra: 
 
  Jakab-hegyi bóklászós túra sok spontaneitással a Tájvédelmi körzetben. 

Különleges növények, növényritkaságok pl. lónyelvű csodabogyó, 
gyógynövények, ízletes és gyilkos gombák, barátkozás a rovarokkal, siklókkal, 
gyíkokkal, csodálatos virágzó medvehagyma és mohaszönyegek, mondák és 
sziklák,  „Én is tudok sziklát mászni érzés”, alattunk repülő ölyvek, Pálos 
kolostorrom, kőtenger, ősi kőbánya…. 
A túra ára: 10.000.- Ft/nap*   

 Túra a Jakab-hegyen át Abaligetre, Cseppkőbarlang látogatás és vissza, közben 
holisztikus bóklászás (14 km) 
Részvételi díj: 10.000.- Ft/nap + barlang belépő*    

 Túra a Jakab-hegyen át Orfűre, fürdés, busszal vissza (12   km) 
Részvételi díj: 10.000.- Ft/nap + strandbelépő + buszjegy* 

 Lekvárfőzés hagyományos módon helyi gyümölcsökből, tartósítószer nélkül télre 
– a vendégek hazavihetik! 
Részvételi díj: 10.000.-Ft/nap + gyümölcs + cukor (ha szükséges)* 

 
 Program-stelázsinkról választhat kénye, kedve szerint: 
  

A szálláshelyen történik a választott program  időpontjának  egyeztetése: 
 
 Három órás éjszakai élménytúra Biával a Jakab-hegyre az éjszakai erdő 

varázslatos világába. Indulás 21 óra.  
Részvételi díj: 6.000.- Ft/program* 

 Csacsi fogattal kocsikázás Cserkúton Bencével, a faluban és a tó körül, 3 felnőtt 
vagy 4-5 gyerek részére fél órában. 
Részvételi díj: 3500.-Ft/fél óra* 

 Traktorozás Bakonyán. Tárcsán sült lángos és szörpszörcsölő Edinával. A      
program két és fél órás. 
Részvételi díj: 2.000.- Ft/fő  (10 fővel indul) 

 Frissítő masszázs svédmasszázs elemekkel, esténként Zsuzsával vagy Katával fél 
órában  
Részvételi díj: 2.500.- Ft/fő 
 



 Kemencés bőségvacsora Évánál. Kóstolta már a kemencés sütt levest, a 
vörösboros marharagut, a kemencés sült húsokat, a kenyérlángost házi 
sajtkrémmel és a….?  Most megteheti, én elkészítem. És Ön megeszi? 
Részvételi díj: 5.000.- Ft/fő 

 Készítse el a saját kezével az ajándékait, Erikával (Pl. születésnapra, 
ünnepekre). Textilből készülő egyedi lakásdísz, terítő, kötény, díszpárna, 
Részvételi díj: 1500.- F/fő + anyagköltség 
 

Megjegyzés: a *-gal jelölt programoknál az árak a jelentkezők számától függetlenül értendők. 
                     (pl. 3 vagy 8  fő jelentkezése esetén is 10.000.- Ft) 
 
Üdülési csekket elfogadunk. A SZÉP kártya elfogadási feltétele folyamatban van. 
 
Rólunk bővebben:  Adri: www.helian.hu 

          Bia : www.biobia.org  
Éva: www.vorosdombi.hu 

 


