
Turisztikai és egészségmegőrző szolgáltatásaink 

 

Reggeli torna: Könnyű, a légzést, az energiákat, a keringést beindító, a belső 

központunk bemelegítését szolgáló gyakorlatsorok, amelyek megmozgatják kicsit 

főbb izomcsoportjainkat is. 

A gyakorlatok tai chiból, chi gongból, jógából vett elemeket tartalmaznak, a test 

tudatos mozgatására, az elme pihentetésére irányulnak. 

  

Túra a kilátóhoz: a falu központjából induló sétaút során Naprendszer 

tanösvényünkön eljutunk a Naptól a Neptunuszig. A túra kb. 1,5 km hosszú, 

második szakasza erdei környezetben, egy erdei ösvényen halad. A tisztásra 

érkezve a táj szépsége mellett  Fésüs Éva Palacsintás király meséjéből ismert 

szoborpárját csodálhatjuk meg.  A 18 méter magas 3 szintes faszerkezetű kilátó 

tetejéről Mecsek lankáiban és Alsómocsolád tájképében gyönyörködhetünk. 

Erdei tornapálya kirándulás: szintén a falu központjából indul a séta, lankás, erdei 

ösvényen. A túra során elhaladunk a pincesor mellett, ahonnét már csodás kilátás 

nyílik a falura. A Kálváriához érkezve alkalmunk nyílik a stációkhoz felsétálni, 

majd tovább haladva érkezünk az erdei tornapályához, ahol a forrás vizével 

felfrissíthetjük magunkat és megpihenhetünk. A  Sztankovánszky–kastély mellett 

halad vissza az utunk, ahol egy újabb kis pihenővel felmászhatunk a lombok közé, 

melyre épült a lombházunk. Ez az utolsó állomása a túránknak, ezután 

visszatérhetünk a szálláshoz. 

Csillagészlelés csillagász kíséretével: Alsómocsolád tópartján épült meg az 

elsősorban csillagászati témájú Interaktív Tárház, melynek csillagászati terasza 

ad teret az éjszakai égbolt kémlelésére távcsövek segítségével, amatőr 

csillagászunk vezetésével. A program általában 1,5 óra. 

Pletna, kenu Alsómocsolád Hábi-tavon: Az országban egyedülálló pletna típusú 

hajóval nyílik lehetőség hajókázni a tavon egy naplemente kíséretében. A hajó 

egy kört tesz a tavon, mely a környék legromantikusabb, vadregényesebb tava. 

Aki nem tudott betelni a hajóról látható szépséggel, természetközelséggel, 

növény- és állatvilág csodáival, azoknak lehetősége lesz még a hajókázás után 

kenuval is felfedezni a tó rejtett csodáit.  

Boeing 737 repülőgép szimulátor: mindenkinek lehetősége nyílik kipróbálnia az 

eredetivel teljesen megegyező felépítésű repülőgép vezetését. A szimulátor az 

eredeti képére lett kialakítva, Boeing 737 pilóták által lett beállítva, így a 

vezetés  az eredetivel teljesen megegyező élményt nyújtja. 

Planetárium, meditáció: a családias hangulatú, 21 fő befogadására alkalmas 

planetáriumban lehetőség nyílik egy 25 perces csillagászati filmvetítésre is, illetve 



egy másik program keretében a különleges akusztikáját, kényelmes székeit 

kihasználva egy közös relaxációra, elmélyülésre . 

Sószoba, hangtál: teljesen újonnan kialakított sószobában kényelmes relax széken 

alkalmunk nyílik nemcsak testi-lelki megpihenésre, de a gyógyulásra is. A parajdi 

sóból kiépített sószoba egy olyan klimatikus gyógyhely, mely mindenki számára 

javasolt. Nemcsak krónikus légzőszervi betegek, covid fertőzésen átesettek 

számára, hanem aktív sportolók teherbíró képesség növelésére, felső légúti 

megbetegedés utáni állapot javítására, immunrendszer erősítésére, dohányzók, 

szív- és érrendszeri betegek számára is kiváló kiegészítője a terápiának. 

Színterápiás funkciójának köszönhetően pedig lélektani szempontból mindenki 

számára kiváló hatású. Hogy a gyógyulás még szélesebb körű legyen, hangfürdő 

kíséretében is lehetőség lesz kipróbálni a  sószobát. 

 
 

Orgon: a program keretében többször is lesz lehetőség az életenergiával 

feltölteni a szervezetet. A szintén teljesen újonnan kialakított orgonszobánkat 

bárki használhatja, 10-15 perc bent tartózkodás során a szoba kialakítása 

lehetővé teszi a szervezet bioenergetizálását. A helyiség a szerves-szervetlen 

anyagok ötvözetével hozzájárul a folyamatos és megfelelő energiaáramláshoz, a 

szervezet vitalizálásához, energiák kiegyenlítéséhez, melynek következtében 

testileg is visszanyerjük életerőnket. 


