Koronás
programcsomag [5 óra]
Minden gyerek király lehet a Koronás Parkban, ahol játszva
ismerheti meg az egykori koronázó város múltját a hagyományos szabadtéri játékok, animátori programok, okostelefonos
titokkereső és kinect játék segítségével.
Ajánlott 6-14 éves korig
kísérőnek
Díja: 4000 Ft/fő (Minimum 20 főtől) +1 ingyenes

A csomag tartalma:
Királyok nyomában – 1 órás útlevél a múltba
(idegenvezetővel)
Múzeum Pass egy szabadon választott kiállítóhelyre
Ajánlatunk: Középkori Romkert – Nemzeti
Emlékhely, Szent István szarkofág
Királyi étek – egyfogásos meleg ebéd
a belvárosi éttermek egyikében
Kisvonatos élménytúra a Koronás Parkba
 Lovagi 7próba – csapatépítő program 1 órában
„Legyél a Koronás Park királya” – kinect játék használat

Múltból
a jövŐbe
2 napos program

Székesfehérvár története a folytonos megújuláson keresztül
az államalapítástól a modern ipari városig vezet. A felújított Fő
utca különleges éjszaka világító utcaburkolata magyar innováció. Az egyedülálló látvány egyaránt rabul ejti az elmúlt korok-,
és a modern technika szerelmeseit.
Ajánlott 10 éves kortól
kísérőnek
Díja: 5500 Ft/fő (Minimum 20 főtől) +1 ingyenes

A csomag tartalma:
1. nap:
Királyok nyomában – 1 órás útlevél a múltba
(idegenvezetővel)
Múzeum Pass egy szabadon választott kiállítóhelyre
Ajánlatunk: Középkori Romkert – Nemzeti
Emlékhely, Aba Novák Vilmos történelmi secco,
a Szent Korona és a Szent Jobb legendájával
„Legyél a Koronás Park királya” – Játék az új történelmi
játszóparkban: kinect játék használat és csapatépítő
program 1 órában
Királyi étek – egyfogásos meleg vacsora a belvárosi
éttermek egyikében
Séta a kivilágított Fő utcán

2. nap:
Kisvonatos élménytúra a romantika fellegvárába,
a Bory-várba és vissza (idegenvezetővel)
Múzeum Pass a Bory-vár megtekintéséhez
Belvárosi szabadprogram ajánlatunk:
A 2013-as „Év Fagylaltjának” megkóstolása
Az Órajáték megtekintése
Frissítő a Múzeum Café-ban
Ajándéktárgy a Fehérvári Ajándékboltból
A csomag szállást nem tartalmaz.
Székesfehérvári diákszállások már 2400 Ft/fő ártól.
Kérje ajánlatunkat!

Osztálykirándulás

Székesfehérvárra
Élményt adunk!
Minden 20 fő után 1 fő kísérőtanárnak ingyenes!

Osztálykirándulás
Székesfehérvárra

Mesebeli
időutazás

Kalandor

Több, mint városnézés

programcsomag [3 óra]

programcsomag [4 óra]

Lehet egy városnézés élvezetes az osztály számára?
Jöjjön, és próbálja ki Székesfehérváron!
A kalandozás városunkban felér egy időutazással, amely 1000
éven át ível. Játékos felfedező útra visszük az osztályt, hogy felkutassák a rejtett kincseket és legendákat.

Van egy varázslatos hely Székesfehérváron, amelynek legöregebb lakója a legfiatalabb. Ehhez hasonló talányok és csodák
várják az osztályt a Hetedhét Játékmúzeumban, ahol a több
ezer miniatűr játéknak és a babák mindegyikének mesés története van.

Alba Regia középkori városának falai egy titkos szöveget őriznek, amelyet építőmesterek tucatjai, kőművesek százai rejtettek el templomok mélyén, házak falain, szobrok talapzatán.
Induljanak útnak máris, és próbálják felkutatni Székesfehérvár
elrejtett titkát!

Ajánlott 6-10 éves korig
kísérőnek
Díja: 1.200 Ft/fő (Minimum 20 főtől) +1 ingyenes

Ajánlott 10-18 éves korig
kísérőnek
Díja: 1.350 Ft/fő (Minimum 20 főtől) +1 ingyenes

Miért ajánljuk?
 Mert mi igazán ismerjük városunkat
Mert a tartalmas időtöltéshez több kell egy feladatsornál
Mert mi a programokhoz szakképzett idegenvezetőt biztosítunk
Mert idegenvezetőnk izgalmas játékkal színesíti a városi
kalandozást
Mert ezt a kirándulást a diákok is élvezni fogják!

A székesfehérvári kirándulás
alkalmával ne hagyják ki:
A 2013-as „Év Fagylaltjának” megkóstolása
Az Órajáték megtekintése
A pontos idő egyeztetése a Virágóránál
Kortyoló a Csitáry-kút ásványokban gazdag vizéből
Frissítő a Múzeum Café-ban
Szuvenír a Fehérvári Ajándékboltból
Minden 20 fő után 1 fő kísérőtanárnak ingyenes!

A csomag tartalma:
Keresd a várfalat! – 1 órás játékos ismerkedés a város
történetével (idegenvezetővel)
 Hetedhét Játékmúzeum látogatás „Utazás Játékországba”
programmal

Múltvadász
programcsomag [4 óra]

Utazás vissza a múltba érvényes útlevéllel, melyet mi állítunk ki
az osztálynak! Irány a középkori koronázó város, ahol egykori királyaink nyomába szegődünk. Végül fény derül a kérdésre: hány
királyt koronáztak Székesfehérváron?
Ajánlott 8-16 éves korig
Díja: 2.550 Ft/fő (Minimum 20 főtől) +1 kísérőnek
ingyenes

A csomag tartalma:
Múltvadász túra – 2 órás interaktív játékos program és a
Romkert felfedezése (idegenvezetővel)
Múzeum Pass egy szabadon választott belvárosi kiállítóhelyre
Ajánlatunk: Szent István Király Múzeum – Régészeti
kiállítás, „Lennél Te is Caesar légiósa” programmal
Királyi étek – egyfogásos meleg ebéd a belvárosi éttermek
egyikében

Bővebb információ:
Tourinform Székesfehérvár | 8000, Székesfehérvár, Oskola u. 2-4.
Tel.: 22/537-261, Fax: 22/340-330 | E-mail: szekesfehervar@tourinform.hu
www.turizmzus.szekesfehervar.hu

székesfehérvár

A csomag tartalma:
Rejtélyek nyomában túra 1 órában (idegenvezetővel)
Titkos Helyek kalandjáték – 5 fős csapatok versenye
Múzeum Pass egy szabadon választott belvárosi kiállítóhelyre
Ajánlatunk: Székesfehérvári Egyházmegyei
Múzeum – Szent István herma

Elvarázsolt
kastély
programcsomag [5 óra]

A diákokat is garantáltan elvarázsolja majd Székesfehérvár legkülönösebb építménye. A 20. századi romantikus lovagvárat alkotója maga tervezte és építette két kezével közel 40 éven keresztül.
Megunhatatlan végigjárni az árkádos folyosókat és csigalépcsős
tornyokat, ahonnan a városra is remek kilátás nyílik.
Ajánlott 10-18 éves korig
Díja: 3900 Ft/fő (Minimum 20 főtől) +1 kísérőnek
ingyenes

A csomag tartalma:
Várfalak nyomán 1 órás túra (idegenvezetővel)
Kisvonatos élménytúra a romantika fellegvárába, a Bory-várba
Múzeum Pass a Bory-vár és egy szabadon választott
kiállítóhely megtekintéséhez
Ajánlatunk: Városi Képtár – Deák Gyűjtemény,
ÉlményKÉP – TudásTÁR programmal
Királyi étek – egyfogásos meleg ebéd a belvárosi
éttermek egyikében

