Egyedi családi élménypark Pogányban
Természetközeli szemléletformáló családi parkot hoztak létre a Pécs melletti Pogány településen,
részben Európai Uniós forrásból. A vidéki - és a családokat a fókuszba helyező - turizmust élénkítő
beruházás több munkahelyet is teremt a térségben.
A park Pogány völgyében, természetes környezetben, források, tavak, patakok közvetlen közelében helyezkedik el. A
beruházás zöldmezős turisztikai fejlesztés, melynek keretében megépítésre került egy új, természetközeli, környezetés családbarát, innovatív, fejlett technológiával felszerelt, okos-ház funkciókkal ellátott akadálymentes szórakoztató
központ.
A 2015 decemberében átadott fejlesztéssel a beruházók egyik célja, hogy az akár 3 éves korú kisgyermekkel érkező
családok egész napos szórakozását biztosítsa. Különleges elhelyezkedéséből fakadóan a szülők biztonságban tudhatják
gyermekeiket parkunkban akkor is, ha távolról szemlélik játékukat: a szülők mindent látnak, ami a területen történik,
ami a célcsoportnak szánt családok körében a kiemelkedő élmény mellett biztonságot is nyújt.
A parkba a belépés többfunkciós fogadóépületen keresztül történik. A fogadóépületben a látogatók részére öltözőt,
étkezési lehetőséget biztosítanak, valamint gyermek-foglalkoztató is kialakításra került. A projekt keretein belül 1 kmes betonutat is épített a beruházó.
A családi park egészére a természetközeli szemléletmód jellemző. Szinte minden elem fókuszában az ember és a
természet összhangja áll. A park tanösvénye egy 400 m2-es területen megtalálható olyan interaktív vizuális park,
amelyben a gyermekek minden információs eszközön a természet óvását és megismerését hirdeti.
A parkban elhelyezett korszerű tanösvény nem csupán információs táblák sorát jelenti, táblái interaktív feladatokat,
érdekességeket tartalmaznak, sokuk vizsgálódásra, utánanézésre buzdít. A tanösvény egy komplex nevelési,
szórakoztatási eszköznek tekinthető.
Az agrárfarmon a gyerekek a mindennapi gazdálkodás szállítási feladatait élhetik át – tiszta és kontrollált, műanyag
eszközökkel és pedálos kistraktorokkal ellátott pályán.
A park kalandos, rendhagyó homokozóval is várja a gyermekeket, amelyben "erőgépek" csörlők, daruk segítségével
tudják a homokot szállítani. Homokvárak, homokbánya, - persze minden kicsiben – is a kaland része. A homokozó
legfelső szintjén egy 2 tornyú vár fogadja a gyerekeket.
Kerékpárral érkező, illetve kerékpárt bérelő vendégek szerpentines bringapályán, mountain bike kalandpályán, illetve
a speciális lejtőpályán tehetik próbára ügyességüket.
A tavak igazi vízi-várossá alakulnak át a tavaszi-nyári időszakban: kistutajos evezés, farönkökön egyensúlyozás,
vízibomba pálya biztosítja a szórakozást.
A park amellett, hogy megfizethető áron biztosítja szolgáltatásait, a teljes területen ingyenesen biztosítja a wifi elérést,
valamint felvonultat olyan különleges játékokat is, mint pl. a teqball pálya, vagy az elektromos quad-pálya.
A további számos, mintegy 30 attrakció is szakít a már megszokott fán mászó elemekkel, kihasználja a terület,
valamint a természetes alapanyagok adta lehetőségeket. Az attrakciós elemek finomhangolásával az üzemeltetők a
valóban 365 napon át üzemelő park jelleget is erősítik, hiszen a park télen sem zárja be kapuit: ahogy a tanuló és a
haladó síelő vendégek, úgy a korcsolyázni vágyó, illetve a nyáron trim-track pályán a fehér tájban sífutó látogatók is
kellemes időtöltésre számíthatnak, ha ellátogatnak a központba.
A terület egyik különlegessége egy szabadtéri színpadhoz tartozó nézőtéri terület előkészítése, mely akár több száz
család együttes jelenlétét teszi majd lehetővé.
Az IR Consulting Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0046
azonosítószámú és „Természetközeli szemléletformáló családi park létesítése Pécs közelében” című projektje a
DDOP-2.1.1/A.B-12 „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése vidéken” című pályázati kiíráson a Déldunántúli Operatív Program keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósult meg. A projekt támogatott Európai Uniós forrása: 238 241 381 Ft. A konstrukció célja,
hogy versenyképes turisztikai termékek kialakításának támogatásával hozzájáruljon a hazai turizmus időbeli és térbeli
koncentráltságának mérsékléséhez, valamint a turizmus szektor munkahelyteremtő és jövedelemtermelő képességének
javításához.

