Tisztelt Pedagógusok!
Kirándulási lehetőséget szeretnénk figyelmükbe ajánlani, amely izgalmas kikapcsolódást nyújt általános és középiskolás
gyermekek számára is. A Dám Pontban új ismereteket szerezhetnek a tanulók, míg a környezetében lévő túraútvonalon,
tanösvényeken aktív, játékos túrázásra, sétára van lehetőség.

A Dám Pont…
Tamási legújabb beruházása, amit igyekeztünk minél inkább a tájba simítani Miklósvár városrészen, a Parkerdőben,
erdőkkel, tóval, túrautakkal, kilátókkal, körülvéve.
Az Eszterházy vadászterületek, azaz Tamási és a környező települések múltjáról, jelenéről, ember és természet
kapcsolatáról, hagyományainkról, az itt élő állat- és növényvilágról kapnak Látogatóink bővebb ismertetőt a kiállítás
megtekintésével.
A kétszintes épületben egy interaktív, digitális és mechanikus eszközöket alkalmazó foglalkoztató- és kiállítótér kapott
helyet. A kisebbek és nagyobbak is Touchpad-eken tehetik próbára magukat történelmi, természetismereti kvízekkel, és
selfie falunknál saját telefonra letölthető vidám fotókat készíthetnek dámszarvasunkkal.
Dám Pont Látogatóközpont
● Csoportos belépőjegy (min. 15 fő) 3 – 18 éves korig:
550 Ft / fő
● Tamásiban és a Járásban élők belépőjegye 3 - 18 éves korig:
400 Ft / fő
● Dámok dobogása csoportos tanösvény-túra idegenvezetéssel (min.15 fő)
1.700 Ft / fő
(A túrajegy tartalmazza a Látogatóközpont belépőjegy árát is! Túra: a Dám Pontból indulunk, a tó körül teszünk egy
bemelegítő sétát, majd a Hársfa utcán át az Eszterházy vadászkastély mellett elhaladva felfelé indulunk a Várhegyre,
egészen a Kilátóig. Útközben számos érdekes játék, fa építmények, hidak, szobrok színesítik a túrát, kb. 5 km)
● Történelem óra – másképp! a Dám Pontban
1.950 Ft / fő
(A programjegy tartalmazza a Látogatóközpont belépőjegy árát is! A Dám Pontban a tárlatvezetés során izgalmas,
meglepő és néha mulatságos történeteket tudhatunk meg az Eszterházy család idejéből, életéből, Tamási emlékeikről.
Egy rövid, élvezetes projektoros előadással pedig Tamási, és a környező települések régebbi múltjáról, építményeiről
tudhatunk meg többet. A szerzett ismeretek alapján próbára is tehetik magukat Látogatóink az interaktív touch pad-ek
kvízkérdéseivel.
● Madarak jönnek, madarak mennek…Mi repül a fejünk felett? – Madártani óra 2.700 Ft / fő
(A programjegy tartalmazza a Látogatóközpont belépőjegy árát is! A Magyar Madártani Egyesület kollégái izgalmas
projektoros vetítéssel, csodás képekkel mutatják be a hazai madárfauna jellegzetes képviselőit és a védelmük érdekében
tett élőhely és fajvédelmi munkát. A bemutatón megismerkedhetnek a madármegfigyelés és a madárgyűrűzés kellékeivel,
útmutatást adnak kicsiknek és nagyoknak a madarak védelméhez, etetéséhez, az élőhelynek megfelelő odúk
elkészítéséhez és kihelyezéséhez.
● Kísérő pedagógus belépő-/programjegye (minden 15. gyermek után 1 fő):
0 Ft / fő

Csoportokat előzetes bejelentkezéssel, szabad helyek és időpontok függvényében tudunk fogadni!
7090 Tamási, Hársfa u. 92. e-mail: dampont@tamasi.hu web: dampont.hu
Ajándékboltunkban helyi kézművesek termékei vásárolhatók (kulcstartó, hűtőmágnes, textil állatkák, levendulaolaj,
szederdzsemek, szörpök).
Az Öko Büfénkben üdítő, ásványvíz, tea, kávé, jégkrém kapható, illetve előzetes egyeztetéssel egyéb étel is rendelhető.

Várjuk Önöket is a Dám Pontban!

TOVÁBBI PROGRAMLEHETŐSÉGEK HELYBEN
A Dám Ponttól induló ingyenesen, önállóan bejárható túrautak, tanösvények, séták, parkok:
• Parkerdei tó, Szent Hubertus kápolna, Vas Gereben emlékfája (kb. 800 m)
• Parkerdei tanösvény (a tó körül vezet, majd fel az erdőbe és a Dám Pont melletti játszótérre érkezik, kb. 1,5 km)
• Parkerdei játszótér, focipálya, kosárpálya
• Dámok dobogása tanösvény (a tó körül vezet, majd a Hársfa utcán át az Eszterházy vadászkastély mellett elhaladva felfelé indul a
Várhegyre, egészen a Kilátóig. Útközben számos érdekes játék, fa építmények, hidak, szobrok színesítik a túrát, kb. 4,5 km)
• Aktív Park (A Gyógyfürdő melletti parkban sport- és játékeszközök, rekortán futópálya várja a mozgásra vágyókat, számos
sportolási lehetőséget kínál kicsiknek és nagyoknak egyaránt. (A helyszínekhez útbaigazítást adunk a Dám Pontban.)

Külön belépőjeggyel látogathatók:
• Vadaspark
7090 Tamási, Miklósvár Parkerdő · tel: +36 74 471 959 · e-mail: turizmus@gyulajzrt.hu · web: www.gyulajzrt.hu/vadasparkjaink
A 20 hektáron elterülő Tamási Vadasparkban közvetlen erdei környezetben ismerkedhetünk meg a gyulaji dám mellett, más hazai
nagyvadfajunkkal is, melyeket különleges, földbe süllyesztett les kunyhókból is megfigyelhetünk.
• Tamási Gyógy- és élményfürdő
7090 Tamási, Hársfa u. 3. • Tel: +36 74 470 437 · e-mail: info@tamasifurdo.com · web: www.tamasifurdo.hu
Tolna megye legnagyobb gyógy – és élményfürdője, mely több mint 2200 m2 vízfelülettel, 18 medencével várja vendégeit.

