
II. AKADÁLYMENTES Turizmus NAP - ORFŰ
2018. szeptember 8.

JÁTÉKSZIGET
(Medvehagyma Ház melletti sziget)

10:00 -16:00

10:00 -14:00

Szeretet Büfé: víz, szörp, kávé, tea, gyümölcs | Kézműves játszóház (Míves Mag Műhely) 
Öko – kézműveskedés (Öko Csiga) | Népi játékok (Gyeregyalog.hu Egyesület)

 Simogatós állatkert falusi állatokkal és a Pécs Zoo szakembereivel és érdekes állataival
Görgős csúszda (Tekeresi Lovaspanzió) | Lovaglás és lovaskocsikázás (Dél-Dunántúli Lovas Egyesület)

Lakatos Norbert vak lufis lufit hajtogat | Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület madaras játékai
Kerekes széket szállító kerékpárok kipróbálása

Ismerjük meg egymást: Intergenerációs programok 

Szépülj együtt a nagyival! Kozmetikus elkészíti a nappali sminkedet, közben sminkelési 
tanácsokkal is szolgál, egy fodrász klassz frizurát készít (fésül, kontyol, fon, esetleg szárazon vág), 

és a manikűrös által a körmeid is új színekben pompázhatnak! 

Együtt a család: társasjátékok kicsiknek és nagyoknak 
(lesz kockázás, üveggolyózás, malom, kirakós játék, és egyéb szórakoztató társasok)

Bújj bele, éld át! - Régi idők divatja: kipróbálhatod milyen ruhákban jártak régen a lányok és a fiúk.

Akadálymentes kalandjátékok: a pécsi SPECKÓ olyan speciális szabadulós játékokat hoz el Orfűre,
amelyeken keresztül próbálhatod ki saját képességeidet, feszegetheted az érzékelésed és

kompetenciáid határait.

További programok
10:00 - Pécsi Gospel Kórus | 10:40 - Megnyitó | 10:50 - Fülöp Gyula bűvész előadása

11:20 - Bábszíntér: Vitéz László – bábszínházi előadás 

12:00 - 14:00 - Közös, ingyenes ebédelési lehetőség (regisztrált fogyatékkal élők és kísérőik
számára. Regisztráció: a rendezvény napján folyamatosan a Medvehagyma Ház recepcióján 10 és 12 óra 
között. Ott kapják meg a résztvevők az ebédjegyeiket is.) Az ebédet a Zöld-Aktív Szociális Szövetkezet, 

A Tekeresi Lovaspanzió és az „Orfűi Legények” önkéntes csoportja valamint Nyírő Tamás gerillapék 
biztosítja. Az ebéd utáni édes pillanatokat a Baranyai Kreatív Szövetkezet hozza el finom süteményt kínálva.

14:00 - Borsós István tárogatóművész zenél | 13:00 - Kis Esti Zenekar koncertje 

14:40 - Fülöp Gyula bűvész előadása | 15:10 - Vivat Bachus együttes koncertje

A Szigeten való részvétel nem igényel előzetes regisztrációt, szeretettel várunk minden kedves vendéget!



ÉLMÉNYPROGRAMOK FOGYATÉKKAL ÉLŐK 
ÉS KÍSÉRŐIK SZÁMÁRA

(A külsőhelyszínek programjai előzetes regisztrációt igényelnek!)
Regisztráció: akadalymentes.turizmus.nap@gmail.com

Sport Tábor
11:00 - 15:00: Motorozás

10:00 - 16:00: Parasport bemutatók 
és versenyek

Lovas Pálya
11:00 - 13:00 és 14:00 - 16:00: 

Autóvezetés látássérülteknek és vakoknak

16:30 - 19:00: Hőlégballonozás 
(kifeszített , csak megfelelő időjárás esetén indul)

Medvehagyma Ház - stég
10:00 - 16:00: Motorcsónak Körforgalom és a lovaspálya között

11:00 - 15:00: Lovaskocsikázás

Vitorlás telep
11:00 - 16:00: Vitorlázás

Kis-tó
10:00 - 16:00: Horgászás

A rendezvényen kép és hangfelvétel készül. A szervezok a programváltoztatás jogát fenntartják.

Aktív Víziturisztikai Központ
11:00 - 16:00: Sárkányhajózás 

(aki nem tud evezni, azok is jelentkezhetnek)

10:00 - 16:00: Kajakozás, kenuzás, csónakozás
Játéksziget

10.00 - 16.00: Lovaglás 
Az egyéni lovaglás nem igényel előzetes 

jelentkezést. Csoportos jelentkezés esetén 
előzetes regisztráció szükséges. 

A csoportok lovagoltatásának helyszíne
az orfűi Lovas Pálya!

Szervezők: Partnereink:

Orfűi Horgász 
Egyesület


