
Az alábbi lehetőségek igény szerint kombinálhatóak*

PROGRAM LEHETŐSÉGEK

Elmerülünk a kódexírás rejtelmeibe, majd a 
középkori szerzetesi élet egy jelentős moz-
zanatát sajátítjuk el: korabeli névjegykártyát, 
iniciálét készítünk.

Időtartam: kb. 1 óra

Ajánlott korosztály: 14-18 évesek

Ár: 1.200 Ft/fő

SCRIPTORIUM
Kalandozás a Pannonhalmi Főapátságban – 
középiskolás csoportok számára. Kis pihenés, 
ismeretek, humor, kódfejtés.

Időtartam: kb. 1,5 óra

Ajánlott korosztály: 14 éves kortól

Ár: 1.200 Ft/fő

LEGYEN JÓ NAPOD
Az Apátság interaktív felfedezése általános 
iskolás csoportoknak, bepillantás a gimná-
zium falai közé. Filmnézés, makett építés, 
feladatok – élménnyel teli megismerés.

Időtartam: kb. 1,5 óra

Ajánlott korosztály: 6-14 évesek

Ár: 1.200 Ft/fő

EZER ÉV

Választható témák:
A történelem segédtudományai  1000 év 
egy órában  A Levéltár kincsei  Pannónia 
szőlőskertje  Embermentés Pannonhalmán 
1944/1945-ben  Hogyan élnek a szerzetesek?

Időtartam: kb. 40 perc

Ajánlott korosztály: 13 éves kortól

Ár: 1.200 Ft/fő

RENDHAGYÓ 
TÖRTÉNELEMÓRA

Séta az Arborétumban és a Boldog Mór-kilá-
tóhoz a kísérő tanár vezetésével. Mindennapi 
és kevésbé ismert növények mutatkoznak be 
a program feladatain keresztül. A sétához 
foglalkoztató füzetet biztosítunk.

Időtartam: kb. 2 óra

Ajánlott korosztály: 6-14 évesek

Ár: 600 Ft/fő

ARBORÉTUMI SÉTA 
(ÖNÁLLÓAN)

Ismerkedés a középkori kolostori gyógyászat 
növényeivel, a kulturális háttér bemutatása. 
Az illatos gyógynövények aromájának felfe-
dezése, jó időben a kert bejárása.

Időtartam: kb. 45 perc

Ajánlott korosztály: 6-18 évesek

Ár: 600 Ft/fő

GYÓGYÍTÓ
TERMÉSZET

KIEGÉSZÍTŐ PROGRAMOK, SZOLGÁLTATÁSOK

3 féle bencés csokoládé 
kommentált kóstolója
Időtartam: kb. 20 perc

Ár: 600 Ft/fő

Vis Vitalis ásványvíz
(szénsavmentes)

Ár: 300 Ft/0,6 dl

Monogramma készítés 
lúdtollal és tintával 
Időtartam: kb. 25 perc

Ár: 600 Ft/fő

Kisvonatozás városon belül
vagy igény esetén transzfer
a pannonhalmi vasútállomásról
Időtartam: kb. 20 perc

Ár: 20 főig 10.000 Ft,
20 fő felett 500 Ft/fő 

Szappangolyó készítés 
gyógynövényes apátsági
szappan felhasználásával
Időtartam: kb. 25 perc

Ár: 600 Ft/fő

* A programok időbeni és térbeni összeállításához kérje munkatársaink segítségét!
 A programokon való részvételhez előzetes időpont-egyeztetés szükséges. A nagy érdeklődésre való tekintettel javasoljuk a márciusi 

vagy októberi időpontokat, ezekben az időszakokban az iskolás csoportok számára a foglalásnál elsőbbséget biztosítunk. 
 A 2017/18-as évtől a Pannonhalmi Főapátság meglátogatásához a MÁV Zrt. térítésmentes utazást biztosít az iskolai csoportok számára. 

Az ehhez szükséges fogadónyilatkozat IDE KATTINTVA érhető el.
 A programokon a csoporttal 2 fő kísérő pedagógus térítésmentesen vehet részt. További információ IDE KATTINTVA  érhető el.
 Megrendelés: Tricollis Foglalási Központ • Tel.: 06-96/570-191 • E-mail: info@osb.hu

http://muzeumpedagogia.bences.hu/
http://muzeumpedagogia.bences.hu/cikklista/muzeumpedagogiai_foglalkozasok.html

