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Katica Tanya Élményközpont  

Ajánlat Osztálykirándulásra 
A Katica Tanya Magyarország vezető élményközpontú, őshonos magyar 
állatfajokat, hagyományőrzést, természetismeretet bemutató központja, 
számos kül- és beltéri játszóalkalmatossággal.  

A Katica Tanya alkotóelemei:  

1. Élményközpont 

2. Katica Turistaház (turistaház kategóriájú szállás) és kemping 

3. Katica Porta (turistaház kategóriájú szállás) 

4. Faházikók (turistaház kategória) 

5. Apartmanházak  

6. Sportpályák 

Hitvallásunk szerint a természetben eltöltött idő nem 
pótolható mással. A kétkezi munka, a kézműves tevé-
kenységek, az ügyességi feladatok, egy működő gazda-
ság mindennapjainak megismerése, valamint ezen él-
mények közös átélése számtalan lehetőséget ad önis-
meret növelésére, csapatszellem fejlesztésére, kom-
munikáció javítására, valamint iskolatársi kapcsolatok 
építésére.  

Kinek ajánljuk? Osztályok, iskolai csoportok számára 
kínálunk felejthetetlen, élményekben gazdag kirándu-
lási lehetőséget. Nálunk a gyerekek játszva tanulhat-
nak a környezettudatosságról, természetről, gazdálko-
dásról és állatgondozásról, kézműves foglalkozásaink 
keretén belül természetes anyagok és hulladék fel-
használásával készíthetnek díszeket, játékokat és fej-
leszthetik kézügyességüket. Ajánljuk minden olyan 
csoport számára, aki fontosnak tartja a természet és 
állat közeli élményeket, szeretnek a szabad levegőn 

lenni és szeretnének megismerkedni a vidéki vagy akár a középkori élettel.  A tapasztalati úton megszerezhető 
ismereteket élményekkel átszőve tesszük felejthetetlenné. 

Az Élményközpont szolgáltatásai a napi belépőjegy váltásával vehetők igénybe, szállóvendégeinknek kedvezmé-
nyes belépőjegyet biztosítunk. 

Környezettudatosság: a Katica Tanya nagyon szigorú stratégia szerint fejlődik: csak olyan attrakciót fejlesztünk, 
amely nem fogyaszt energiát, vagy ha igen, azt mi magunk termeljük meg megújuló forrásból. A Katica Tanya a 
felhasznált energia 100%-át megújuló forrásból fedezi (fűtés, melegvíz, áram, konyhai ellátás), illetve keletkező 
szennyvizet is helyben, ökológiai módon kezeli. Így, aki nálunk tölti idejét, elmondhatja, hogy nem csak jól érezte 
magát, de a környezetére is minimális hatást gyakorolt! 
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Belépő: teljeskörű belépőjegy váltható, amely a Katica Tanya Élményközpont teljes területére érvényes. Március 
közepétől az őszi szünet végéig „Főszezoni” árakat alkalmazzuk, míg a maradék időre az „Elő és utószezoni” ára-
kat. Az iskolai és óvodai csoportoknak speciális kedvezményeket adunk. 

Szállásaink: a Katica Tanya két téliesített 40 és 70 ágyas turistaházzal (mindkettő 8 szobás, közös fürdőszoba, WC, 
konyha és társalgó,), 3-10 férőhelyes, emeletes ággyal ellátott szobákkal rendelkezik. A házakat kizárólagos hasz-
nálattal, listaáron vagy létszámhoz igazodóan lehet foglalni, maximum 2 csoport részére. Emellett a kemping terü-
letén 3 kisházban további 48 ággyal várjuk vendégeinket. Ezen kisházak lakói a kemping vizesblokkját tudják hasz-
nálni. A faluban található 5 apartmanházunk is használható erre a célra. 

Ellátás: csoportjaink az „a la carte” ajánlatunkból vagy a 3 meghatározott menüből választhatnak előre rendelés-
sel. 

Programok: változatos programajánlatunkból a gazdálkodással kapcsolatos programok, hagyományőrzés, kézmű-
vesség, természetismeret és bütykölde témakörben választhatnak, melyek akár 0,5-2,5 órás programok is lehet-
nek, óvodásoktól egészen középiskolásokig. 

Annak érdekében, hogy vendégeink igényeit a legmagasabb színvonalon elégíthessük ki, kérjük, előzetesen egyez-
tessenek munkatársunkkal a megadott elérhetőségeken. 
A pontos árat a következő négy téma határozza meg: 

1. az igénybevett szállás típusa (hálózsákos/ágyneműs),  
2. az Élményközpont belépőjének típusa (egy vagy többnapos, heti bérlet), 
3. a választott programok mennyisége, illetve 
4. a választott ellátás típusa. 

Egy 20 fős csoportot 2 nap / 1 éj esetén már 8700 Ft/fő ártól vendégül tudjuk látni, ágyneművel, három 
étkezéssel és Élményközpont belépővel. 

 
Kérjen egyedi ajánlatot! 

 
Ezen kiadványunkat egy olyan hírrel szeretnénk befejezni, amire 
nagyon büszkék vagyunk: 2016 őszén a Katica Tanya Élményköz-
pont elnyerte az „Európai Bizottság Környezetvédelmi Üzleti díját 
2016-17-ben”. 

Úgy gondoljuk, hogy ez a díj elismeri a sokéves, környezettudatos 
magatartás népszerűsítésért tett erőfeszítéseinket!  

Ez a díj azonban nem „jogosít fel” arra, hogy hátradőljünk: 2017-ben száműztük a gázt és elértük azt a stratégiai 
célunkat, hogy energiaigényünket 100%-ban megújuló forrásból tudjuk ellátni! 
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