Kispalotajátékok - Visegrád 2020

OsztálykirándulásVisegrádra

Visegrádi iskolai kirándulásra invitáljuk Önöket. Második évtizedet elhagyva
kínálunk tartalmas, színes programot az iskolai évet kezdő őszi időpontokban
mindazoknak, akik ellátogatnak a festői szépségű Dunakanyarba.
Tervezett időpontok 2020-ban:

szeptember 17, 18, 24, 25.
október 1, 2, 8, 9, 15, 16.

Kispalotajátékok – 2020¸
Osztálykirándulás Visegrádra!
Színes, tartalmas, új elemekkel gazdagított, az egész napot is értelmesen kitöltő programot
kínálunk. Élmény – szórakozás – ismeretszerzés! Várjuk Önt, Kollégáit, iskolai csoportjait
szeretettel!
Tisztelt Igazgató! Tisztelt Tanárok! Tisztelt Programszervezők!
Visegrádi iskolai kirándulásra invitáljuk Önöket és tanítványaikat. 22. éve kínálunk tartalmas,
színes programot mindazoknak, akik ellátogatnak a festői szépségű Dunakanyarba. Az egész napos
program az alábbi elemeket tartalmazza, melyeknek többsége párhuzamosan és folyamatosan
vehető igénybe:
1. Kopjatörés – fergeteges lovasviadal
2. Kézműves mesterségek (kőfaragó, kovács, fazekas, gyertyamártó, nemezes, szövő,
bőrműves) bemutatása, kipróbálása a gyerekek bevonásával
3. Reneszánsz táncbemutató, tánctanítás

4. Íjászat, csatacsillag hajítás
5. Középkori gyerekjátékok
6. A „Történelmi konyhában” korabeli recept alapján készült étel kóstolója
7. Formájában és tartalmában megújult Solymászbemutató
8. Haditorna bemutató 35 percben a Szent-György Lovagrend közreműködésével
A teljes program ára: 2.450,-Ft/fő
Fakultatív programként ajánljuk még:
• Dunai hajókirándulás 45-50 percben a MAHART járatával: 650,-Ft/fő
• Királyi Palota: 700,-Ft/fő (vezetéssel 800,-Ft/fő)
• Salamon-torony: 350,-Ft/fő (vezetéssel 450,-Ft/fő)
• Étkezési lehetőség: 900 – 1.050,-Ft/fő (közvetlenül a vendéglővel intézendő)
A program helyszíne, csoportok fogadása: Visegrád, Városi park,
Minden csoport a helyszínen - egyeztetést követően - személyre szabott ütemezést kap kézhez! A
programok egynaposak, 9 órától 16:oo óráig vehetők igénybe! Minden jelzett programra, így igény
esetén a fakultatív programokra is a belépőket a Kispalotajátékok biztosítja!
Teljes iskolai létszámmal jelentkezés esetén (min. 200 fő) a szeptember-október időszakban, a nem
meghirdetett napokon – így hétvégéken is - megrendezzük a Kispalotajátékok programját!
További információkat a feltüntetett weboldalon, illetve telefonszámokon adunk. Jelentkezni
weboldalunkról (www.kispalotajatekok.hu) a „Jelentkezés” menüpontról lehet.
Honlap: www.kispalotajatekok.hu
e-mail: osztalykirandulas@kispalotajatekok.hu
Telefon: +36 1 408-1351
Mobil: +36 30 9412-779; +36 20 477-7150

