PANNONHALMI LEVENDULANAPOK

2021.06.18-27.

Programok térítés ellenében
előzetes regisztrációs
lehetőséggel info@osb.hu
email címen

június 18.

június 19.

június 20.

június 25.

június 26.

június 27.

Csokoládékóstoló 3 féle bencés csokoládéval, ásványvízzel
(max. 30 fő/csoport)
Ár: 900 Ft/fő/alkalom

12:00 óra

12:00 óra
15:00 óra

12:00 óra
15:00 óra

12:00 óra
15:00 óra

12:00 óra
15:00 óra

12:00 óra
15:00 óra

Likőrkóstoló ásványvízzel - csak felnőtteknek
(max. 30 fő/csoport)
Ár: 1.500 Ft/fő/alkalom

13:00 óra

13:00 óra
16:00 óra

13:00 óra
16:00 óra

13:00 óra
16:00 óra

13:00 óra
16:00 óra

13:00 óra
16:00 óra

11:30 óra
15:00 óra

11:30 óra

15:00 óra

11:30 óra

11:30 óra

11:00 óra
14:00 óra

11:00 óra
14:00 óra

11:00 óra
14:00 óra

11:00 óra
14:00 óra

11:00 óra
14:00 óra

11:00 óra
14:00 óra

10:0017:00 óra
között

10:00-11:00
óra;
12:30-15:00
óra és
16:00-17:00
óra között

10:0011:00 óra
és
12:3017:00 óra
között

10:00-11:00
óra és
12:30-17:00
óra között

10:00-11:00
óra és
12:30-17:00
óra között

10:00-11:00
óra és
12:30-17:00
óra között

Illatmúzeum látogatás - kurátori vezetés márton testvérrel
(max. 25 fő/csoport)
Ár: gyerek, pedagógus és nyugdíjas: 900 Ft/fő/alkalom;
felnőtt: 1.300 Ft/fő/alkalom
Levendula ismeretterjesztő vezetés

Illatmúzeum látogatás egyénileg
(egyszerre max. 20 fő tartózkodhat az épületben)
Programok ingyenesen
előzetes regisztráció nélkül

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Kisalföldi
Helyi csoportjának programajánlata:
Gyerekjátékok az Arborétumban
Madárgyűrűzés a nyári nyitott pavilonban

10:00-16:00
óra között

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Kisalföldi
Helyi csoportjának programajánlata:
Odúellenőrzések (kb fél órás séta) az Arborétumban

10:00 óra
12:00 óra
14:00 óra

Programok ingyenesen előzetes
regisztrációs lehetőséggel
info@osb.hu email címen

Márton testvér előadása a szőlőmagfeldolgozás
technológiájáról, szőlőmagolaj kóstolás és az apátsági új
illóolajok bemutatása (max. 40 fő/csoport)

Programok gyerekeknek térítés
ellenében, helyszíni jelentkezéssel

Üvegfestés – üvegben levendulaolaj (1.200 Ft/fő)
Teakészítés (600 Ft/fő)
Levendulakoszorú készítés (600 Ft/fő)
Textilszatyor festés (600 Ft/fő)

14:00 óra

14:00 óra

12:30 óra

minden nap 10:00-16:00 óra között

Szedd magad 2021.06.18-27. minden nap 10:00-17:00 óra között. Előzetes regisztráció nem szükséges. Az arató táskák 1.500 Ft/db illetve 2.500 Ft/db áron vásárolhatók meg. Virágszedésre a készlet
erejéig van lehetőség, a szedésre kijelölt területen! A levendulát mindenki saját felelősségére, saját kézi eszközzel szedheti (olló, metszőolló). Kérjük mindenki saját metszőollót hozzon magával. A
növények védelme érdekében tilos a kézi, vagy nem megfelelő eszközzel végzett virágszedés. Kiskorú gyermek kizárólag felnőtt felügyelete mellett és annak felelősségére vehet részt a szedésben!

