Belépőjegyek

Felnőtt

Kedvezményes
(diák,60 év
felett, gyermek
3-12 éves korig)

Látogatóközpont
(kiállítás,
Hagyományos
gazdálkodás
tanösvény, major)

1500
Ft/fő

Csoportos
kedvezmény
(min. 15 fő )

Gyermek 3
Családi
éves kor
kedvezmény
alatt

Ingyenes

1 vagy 2 felnőtt
+ min. 2
gyermek esetén
10%
kedvezmény a
teljes árból
1 vagy 2 felnőtt
+ min. 2
gyermek esetén
10%
kedvezmény a
teljes árból

Felnőtt: 1 300
Ft/fő
800 Ft/fő
Kedvezményes:
700 Ft/fő

Major jegy
(Hagyományos
gazdálkodás
tanösvény, major,
játszótér)
„Szaporca”
látogatóközpont
és major jegy

700 Ft/fő

400 Ft/fő

Ingyenes

Ingyenes

Ingyenes

Ingyenes

(Szaporca község
lakosai)
„Kémes, Tésenfa,
Cún”
látogatóközpont
jegy (Kémes,
Tésenfa, Cún
községek lakosai)

700 Ft/fő

400 Ft/fő

Ingyenes

1 vagy 2 felnőtt
+ min. 2
gyermek esetén
10%
kedvezmény a
teljes árból

Ingyenes

1 vagy 2 felnőtt
+ min. 2
gyermek esetén
10%
kedvezmény a
teljes árból

„Kémes, Tésenfa,
Cún” major jegy
(Kémes, Tésenfa,
Cún községek
lakosai)
Támogatói jegy

300 Ft/fő

200 Ft/fő

500 Ft/db

A belépőjegyek ára tartalmazza a kiállítás audioguide és a tanösvények hanganyagainak (MP3)
bérlését a készlet erejéig kaucióval és igazolvánnyal.
A „Szaporca”, „Kémes, Tésenfa, Cún” jegyek a települések állandó és ideiglenes lakcímmel rendelkező
lakosai számára vehetőek igénybe, személyi igazolvány és lakcímkártya felmutatásával.
Fogyatékkal élők (látás-, hallás-,mozgás- és értelmi sérültek) számára a belépés ingyenes!
A fogyatékkal élő(ke)t kísérő 1 fő kedvezményes áron tekintheti meg a látogatóközpontot.
A diákkedvezmény igazolvánnyal vehető igénybe.
60 éves kor felett kedvezményes jegy váltható, személyi igazolvány felmutatásával.

További szolgáltatások
Ős-Dráva tanösvény megtekintése egyénileg

Ingyenes

A Dráva élővilága tanösvény megtekintése
egyénileg

Ingyenes

MP3 hanganyag bérlése az Ős-Dráva és a
Dráva élővilága tanösvényhez

300 Ft/db

Csomagmegőrző használata

Ingyenes (kaucióval)

Bérelhető sport- és egyéb eszközök*
Sporteszközök (egyszerre maximum 3 féle)

300 Ft/megkezdett óra/alkalom

Főzéshez eszközök palackos gáz vagy fa
biztosításával

2000 Ft/alkalom/szett

Fa biztosítása tűzrakáshoz

500 Ft/alkalom

Kerékpár (kobakkal, láthatósági mellénnyel)

200 Ft/megkezdett óra

Kaució
Hanganyag (MP3), audioguide
Kerékpár
Sporteszközök, főzőeszközök
Csomagmegőrző kulcs

1000 Ft/eszköz + személyi igazolvány +
lakcímkártya (max. 3000 Ft/család)
10.000 Ft/eszköz + személyi igazolvány +
lakcímkártya (max. 30.000 Ft/csoport)
1000 Ft/bérlés + személyi igazolvány +
lakcímkártya
1000 Ft/alkalom

*Bérelhető sporteszközök:
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
Bérelhető eszközök főzéshez:
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

2. Előzetes bejelentkezéssel igénybe vehető programok és szolgáltatások
Szakvezetések
Ős-Dráva Látogatóközpont – A Dráva élővilága
kiállítás (idegenvezetés magyar nyelven, 1 óra)

3000 Ft/alkalom

Ős-Dráva major + Hagyományos gazdálkodás
tanösvény
(szakvezetés magyar nyelven, kb.1,5 km)

1-4 óra: 20 főig: 12000 Ft/csoport, 20 fő felett:
600 Ft/fő

Ős-Dráva tanösvény
(szakvezetés magyar nyelven, kb. 3,5 km)
5-8 óra: 20 főig: 24000 Ft, 20 fő felett: 1200 Ft/fő
A Dráva élővilága tanösvény
(szakvezetés magyar nyelven, kb. 14 km)
Szolgáltatások
Sporteszközök bérlése (egyszerre maximum 3
300 Ft/megkezdett óra/alkalom
féle)
Főzéshez eszközök bérlése palackos gáz vagy fa
biztosításával

2000 Ft/alkalom/szett

Fa biztosítása tűzrakáshoz

500 Ft/alkalom

Kerékpárbérlés (kobakkal, láthatósági
mellénnyel)

200 Ft/megkezdett óra

Természetfotózás fix lesből

5000 Ft/nap

Lessátor bérlés

3000 Ft/24 óra

Oktató terembérlet 1-4 óra

15.000

Oktató terembérlet 4-8 óra

20.000

Udvar bérlés rendezvényekre (főépület körüli
terület, terasz, mosdók használatával)

20.000 Ft/óra

Kedvezmény óvodás, iskolás csoportokat
kísérő pedagógusok részére

Óvodás csoportokat kísérő pedagógusoknak 10
fős csoportonként 1 fő ingyenes
Iskolás csoportokat kísérő pedagógusoknak 20
fős csoportonként 1 fő ingyenes

Csoportos kedvezmény

Csoportonként 1 fő idegenvezető és 1 fő tolmács
részére a belépés a látogatóközpontba ingyenes

Sajtó képviselői

Előzetes bejelentkezés alapján, igazolvánnyal a
belépés ingyenes

