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Programok

10.00 – 11.30

Vezetett erődtúra

A túra során a tárlatvezető összefoglalja az erődrendszer történetét,

és anekdotákkal teszi emlékezetessé a sétát.

A tárlatvezető az útvonalat és a történeteket a csoport életkorához és

érdeklődéséhez igazítja.

11.30 – 12.30

„A” program

A „Duna, hajók, mesterségek” kiállítás, „Várak, erődök, vitézek” kiállítás,

Szabadtéri Haditechnikai Park, „A láthatatlan erőd” című kiállítás vagy a

Kenyérmúzeum önálló megtekintése.

„B” program

Játék a Kalandfolyosón kis csoportokban

Sorozd be magad a monarchia seregébe a kazamata megújult

Kalandfolyosóján! Csak ügyességeden, bátorságodon és kitartásodon

múlik, hogy milyen rangban szerelsz le.

A játékhoz szükséges füzet ingyenesen elérhető a pénztáraknál, csak 1

toll vagy ceruza szükséges.

12.30 – 13.30

Ebéd

Az erőd egyik partneréttermében vagy hozott szendvics elfogyasztása

a Duna-partra néző Jókai teremben vagy a parton.



13.30

Indulás a neszmélyi Hajóskanzenbe

14.00 – 16.00

Mini matróztanfolyam

A Zoltán Gőzös Közhasznú Alapítvány csapatépítő programja

diákoknak.

A matróztanfolyam során a biztonságos vízi közlekedéshez,

kikötéshez szükséges tudást, hajózási alapismereteket és a kötélfonás

alapjait sajátíthatják el a résztvevők. Izgalmas mentési gyakorlat zárja a

programot, melyet nagyon kedvelnek a gyermekek, mert igazi hajós

ladikkal szállhatnak vízre. A résztvevők oklevelet kapnak, amely a

részvételt igazolja és emlék is egyben.

A gyerekek a skanzen kiállítói tereit is megtekintik a tanfolyam alatt.

Részletek
Az erőd programára ebéd nélkül: 1250 Ft/fő

A skanzen programára: 2000 Ft/fő

Csoportonként 2 fő kísérő pedagógus részére ingyenes.

További információ
A Monostori erőd programjaira az info@fort-monostor.hu

e-mail címen vagy a +36 34 540 582-es telefonszámon, a 

Hajóskanzen programjára a skanzen@zoltanalapitvany.hu

címen vagy a +36 20 992 0152 telefonszámon jelentkezhet 

be.


