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Osztálykirándulás a Bakony szívében Zircen  
a Déjá Vu Garden & Club faházaiban 

Tisztelt Igazgató és Osztályfőnökök! 

Hamarosan elérkezik a diákok által nagyon várt osztálykirándulások tervezésének időpontjai. 
 
Ha felejthetetlen élményhez szeretnék jutatni diákjaikat, akkor itt az ideje, hogy lefoglalják az 
osztálykirándulás helyszínét és időpontjait! 
 

A Déjá Vu Garden & Club alkalmas szabadidős kikapcsolódásra, túrázásra, 

osztálykirándulások, nyári táborok, alkotó táborok eltöltéséhez. 

 

Engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánljuk az alábbi lehetőségeket: 

 szállás faházakban a Pintér-hegyi erdő lábánál (akár 30 fő részére is) 

 bográcsozási-, tárcsán sütés-főzési lehetőség 

 sportolási és szabadidős tevékenységek 

 csocsó asztal, ping-pong 

 saját parkoló, nagy udvar 

 túrázási lehetőségek (közelben: Pintér-hegyi erdő, Bakonynána: Római fürdő, 

Bakonyoszlop: Ördög-árok, Ördög-lik, Ördög-gát Bakonybél: Boroszlány tanösvény, 

Cseszneki vár - Kőmosó szurdok, Porva-Csesznek: Cuha-völgy, Fenyőfői Ősfenyves, 

Bakonyi Gyilkos-tó: Hubertlaki-tó, Szavas-tó, Majer-tó, Eplény Ámos-hegyi kilátó, Tési 

kilátó, Papodi-kilátó) 
gyalogos túrák hossza: Zirc-Bakonybél/Kőris-hegy (19,7 km), Zirc - Borzavár túraút (13,6 km),  

Zirc - Jásd (16,3 km), Zirc – Pénzesgyőr (8,8 km), Zirc - Porva (8 km), Zirc - Vinye (13,2 km) 

további részletek a kilátókról: https://bakony-balaton.hu/hu/aktiv/kilatok 

 

   

 zirci Arborétum, távolság: 2 km 

 zirci Ciszterci Apátság Látogatóközpontja, Országos Széchényi Könyvtár Reguly Antal 

Műemlékkönyvtár, Bakonyi Természettudományi Múzeum, Reguly Antal Múzeum és 

Népművészeti Alkotóház távolság: 996 m 

  

mailto:dejavugardenclub@gmail.com
https://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjr1aKF0aLXAhXMZlAKHR6nBMoQjRwIBw&url=https://www.programturizmus.hu/partner-deja-vu-garden-club.html&psig=AOvVaw1QgkfpYSX2UwZuGwYZDWOa&ust=1509806321532099
http://zirc.hu/download/turizmus/csillagturak/Bakonybel-Koris-hegy-Zirc19_7km.pdf
http://zirc.hu/download/turizmus/csillagturak/Borzavar-Zirc_turaut13_6km.pdf
http://zirc.hu/download/turizmus/csillagturak/Jasd-Zirc16_3km.pdf
http://zirc.hu/download/turizmus/csillagturak/Penzesgyor-Zirc8_8km.pdf
http://zirc.hu/download/turizmus/csillagturak/Porva-Zirc8km.pdf
http://zirc.hu/download/turizmus/csillagturak/Vinye-Zirc13_2km.pdf
https://bakony-balaton.hu/hu/aktiv/kilatok
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Zirc arborétum és forrás és a Fekete István kilátó Hárskútnál 

 
zirci Ciszterci Apátság Látogatóközpontja  

forrás: http://kereszteny.mandiner.hu/attachment/0013/12831_zirc_apatsag.jpg  

   
Bakonynána Római fürdő  

forrás: http://www.bakonyiprogramok.hu/category/programok/turazas/ 

 

 Közelben található Veszprém számos látnivalóval: Veszprémi Állatkert és Dínó Park, 

Veszprémi Vár, I. Szent István és Gizella szobor, Dubniczay-palota, Szentháromság 

tér, Óváros tér 

Szállás ára: 

Kérjük, keressen elérhetőségeinket, hogy az akkor érvényes árajánlatunkat elküldjük 

Önöknek! 

Háromszori étkeztetés is tudunk biztosítani, melynek ára a szállással együtt: 

Kérjük, keressen elérhetőségeinket, hogy az akkor érvényes árajánlatunkat elküldjük 

Önöknek! 

Látogassák meg Facebook oldalunkat, a további információkért: 

https://www.facebook.com/dejavuzirc/ 

Jöjjenek, pihenjenek, szórakozzanak nálunk! Sok szeretetettel várjuk Önöket! 
Kérje árajánlatunkat a nagyobb, több fős csoportos kirándulásokra! 

Zokob Béla és Murai Norbert 
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