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Történelmi tanösvény

Mozgáskorlátozottak és idősek részére

-Akadálymentes parkolási lehetőség a Startpontnál
-Startpont látogató központ akadálymentesen látogatható
-Többszemélyes villanyautóbérlési lehetőség a Startpontban
-Visszatérés a villanyautóval műúton

Kerékpárosok

-Kerékpárúton érkezőknek a Startponton
-Autóval érkezőknek bérlési lehetőség a Startpontban
-Busszal érkező csoportoknak, osztálykirándulások részére
szintén    bérlési lehetőség

-Visszatérés a Startpontba: Fertőrákosi körúton keresztül
(vagy rövidített útvonalon, a műúton vissza)

Gyalogos turisták

-Autóval, busszal érkezőknek parkoló a Startpontnál
-A tanösvény gyalog bejárható
-A végpontból kisbusz hozza vissza a kirándulókat a
parkolóhoz
-A Fertőrákosi tanösvény körút további szakaszai gyalog is
bejárhatóak

Startpont

Startpont

-információ, kávázó, vizesblokk
-kiállítás (időszaki, állandó)
-előadó (oktató)
-kiszolgáló blokk (irodák, öltöző, tartózkodó)

Torony -vasfüggöny

Piknik

Autóroncsok

Áttörés

Menekülők

Menekülők

i

A tanösvény mőködéseA tanösvény mőködéseA tanösvény mőködéseA tanösvény mőködése

Koncepció:Koncepció:Koncepció:Koncepció:

-történelmi periszkóp
-az események bemutatása a tájban ahol a történelem

zajlott
-a helyek megırzése a nagyléptékő beépítéstıl, csak

megjelölés, impulzuspontok
-látogatóközpont (Startpont) a helyszínektıl lehúzva a

fıút mellett, központi helyzetben
-eredti fotók, videók, hangfelvételek, tárgyak

bemutatása

Turisták, kerékpáros turizmus (sport, civilTuristák, kerékpáros turizmus (sport, civilTuristák, kerékpáros turizmus (sport, civilTuristák, kerékpáros turizmus (sport, civil
mozgalom)mozgalom)mozgalom)mozgalom)

-Vezetés a kiállításon keresztül (korosztályoknak
megfelelıen)

-Vezetés a túraútvonalon (gyalog, biciklivel, kisautoval)
-Túraút teljes leszervezése a határsáv mentén vagy

Fertırákoson (szállás, étkezés, programok)

Erdei iskolaErdei iskolaErdei iskolaErdei iskola

-diákoknak:
-Iskolai kirándulások, tanulmányutak (a diákok

kiscsoportokban feldolgoznak egyes témákat majd
egymásnak elıadják)

-Életutak felfedezése, kutatása diákoknak a
rendelkezésre álló forrásanyag segítségével

-Egykori túlélıkkel való beszélgetés, elıadás
-hétköznapi élet a határ két oldalán

-Tanároknak:
-Útmutató anyagok a diákok vezetéséhez
-Tanárok továbbképzése, kutatási lehetıségek

(összeállított anyagok)

Páneurópai Piknik '89 AlapítványPáneurópai Piknik '89 AlapítványPáneurópai Piknik '89 AlapítványPáneurópai Piknik '89 Alapítvány

-állandó és idıszaki kiállítások a Startpontban
-elıadások, konferenciák

Program:Program:Program:Program:

StartpontStartpontStartpontStartpont

-Info-pont, pénztár, biciklis pont (vizesblokk,szerelı),
kiszolgálóblokk (vizesblokk/személyzeti
blokk/iroda/öltözı, teakonyha)

-kiállítások
-győjtemények: tárgyak, fegyverek, Fotótár, videotár,

archív, tematikus kiállítások

-kávézó-büfé  -  könyvtár/olvasó

-vetítı - oktató, kiscsoportos foglalkozás

-parkoló, buszparkoló

ÚtvonalÚtvonalÚtvonalÚtvonal

-átjutás, keresztül jutás
-impulzuspontok
-pavilonok, ttornyok
-„civil” self made szerkezetek
-aktivitás: bontsd és vidd

ÁttörésÁttörésÁttörésÁttörés

-a határ megjelenése a tájban
-ırtorony
-kapu
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