
PROGRAMAJÁNLATOK OSZTÁLYKIRÁNDULÁSOK RÉSZTVEVŐINEK 
 
A Mohácsi Nemzeti Emlékhelyet felkereső osztályok részére állítottuk össze ajánlatainkat, 
tájékozató jelleggel. Jelentkezni a programokra az alább megadott elérhetőségeken lehetséges, 
igazgatóságunk nem foglalkozik programszervezéssel, utazás- és szállásközvetítéssel. 
 

 

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság kínálata 
a Mohácsi Nemzeti Emlékhely közelében 
 

Fehér Gólya Múzeum (1 óra) 
A Mohácsi Nemzeti Emlékhelytől 5 km-re, a dunai ártér határában elterülő 

Kölked mindig biztos fészkelő és táplálkozó helye volt a fehér gólyáknak. 

2002-ben létesült az országban egyedülálló Fehér Gólya Múzeum, mely 

egyetlen faj – a fehér gólya köré szervezte tárlatát. A bemutatás során 

bepillantást nyerhetünk a fehér gólyák életébe: érdekes részleteket tudhatunk 

meg a fészkelési szokásaikról, táplálkozásukról, vonulásukról, élőhelyükről, 

az ártérről. A gólya irodalmi, néprajzi vonatkozásai is megtalálhatók itt. 

Költési időszakban a település villanyoszlopain élőben is megtekinthető a 

gyönyörű madár. 

 

Belépő (tartalmazza a tárlatvezetés díját) 

felnőtt: 500 Ft/fő – 18 éves korig: 400 Ft/fő – csoportkedvezmény: 20 fő felett 350 Ft/fő 

 

 

Információ, bejelentkezés: 
Fehér Gólya Múzeum 
Cím: 7717 Kölked, Széchenyi u. 1. 

Tel.: 69/384-208, 30/846-6020 

Honlap: www.fehergolyamuzeum.hu 

E-mail: info@fehergolyamuzeum.hu 

 

 

 

Barangolás Mohácson és környékén és busz rendelés, szállás, étkezés 
 

Információ a mohácsi programokról és a szállásról, buszról, étkezésről: 
Mohácsi Tourinform Iroda 
7700 Mohács, Széchenyi tér 1. Telefon: 69/505-515, 69/510-113, Fax: 69/505-504 

Honlap: http://www.mohacs.hu 

E-mail: mohacs@tourinform.hu 

 

 

Városháza díszterme (20 perc) 
A városháza elegáns dísztermében található a hatalmas  

méretű busó gobelin. 

 

 

Széchenyi téri szoborcsoport (10 perc) 
A térre érkezve a múlt és a jelen  

építészete fogadja a látogatókat. 

 



 

 

Fogadalmi Emléktemplom (20perc) 
Belépő/adomány/: 200 Ft/fő 

Az 1526-os mohácsi csata tragikus eseményeinek emlékére épült, 

és a nemzet összetartozását szimbolizálja. 

 
 
Busóudvar (60 perc) 
Belépő: Felnőtt: 1000,- Diák, nyugdíjas: 600,- 

Interaktív kiállítás keretében bemutatja a mohácsi Busójárást,  

mint élő télűző néphagyományt. 

 
 
Fazekas (30 perc) 
Belépő: 300 Ft/fő 

Lakatos László népi iparművész Mohács szerb városnegyedében található 

a műhelye, ahol bemutató keretében ismerkedhetnek meg a mohácsi fekete 

és mázas kerámia készítés rejtelmeivel. 

 

 

Szent Miklós Vízi- és Taposómalom (1 óra) 
A mohácsi műemlék vízimalom azon kevés malmok egyike, melyben ma 

is kövekkel történik az őrlés. Fakultatív program: pogácsasütés, 

papírmerítés 

(Kemencés lepénysütés: 30 Ft/fő, Papírmerítés: 300 Ft/fő) 

Belépő: 400 Ft/fő, 2 felnőtt kísérő ingyenes. 

 

 

 

 

Szállás 
 

Lábas ház (a Duna parton)  
Diák: 1550,-/fő/éj gyermekcsoport esetén, 2 felnőtt kísérő ingyenes.  

 

Sátorhelyi tábor  
(a Mohácsi Nemzeti Emlékhelytől 600 méterre)  
Fűtési szezonon kívül 1200 Ft/fő, fűtési szezonban 1700 Ft/fő    

 

 

Utazás 
Busszal a vasútállomástól a program helyszínekig, 

szállásig, valamint vissza a vasútállomásra 

 

Busz: 800 Ft/fő (2 napos használat esetén) 

 

Az ár kalkulált ár, konkrét megrendelés esetén az összeg pontosításra kerül. 

 

 

Étkezés: 
A Lábas háznál bográcsos étel 500 Ft/fő  


