
MAGYAR NEMZETI PARKOK HETE 

Élmény? Természetesen! 
 

Időpont: július 03 - 09. 

Helyszín: országszerte számos helyszínen 

 
2017-ben tízedik alkalommal rendezzük meg a Magyar Nemzeti Parkok Hete programsorozatot. 
Július 03. és 09. között valamennyi nemzeti parkunkban gazdag programkínálat, izgalmas 
kalandtúrák, családi programok várják a természetbarátokat földön, vízen és levegőben, ingyenesen 
vagy kedvezményes áron. 
 

AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG SZERVEZÉSÉBEN 
Kedvezményes barlangtúrák (20%) és felszíni túrák (50 %). 

 
Forró nyári naplementék 

 

Időpont:  Július 7. 19.00 

Helyszín:  Aggtelek, Baradla-tető. 

Találkozás:  Aggtelek, Baradla-barlang fogadótérsége, Tourinform előtt. 

Táv:  4 km, 2 óra 

Részvételi díj:  500 Ft/fő – teljes árú, 350 Ft/fő – min. 10 fős csoport esetén, 250 Ft/fő – diák, 
nyugdíjas, 1000 Ft/család. 

Jelentkezés: A túra előzetes bejelentkezéssel (legkésőbb július 6-ig) indul, min. 5 fő jelentkezése 
vagy 5 egész jegy megváltása esetén. 

Információ: Tourinform-Aggtelek, +36 (48) 503-000, naturinform.anp@gmail.com 

Max. létszám:  30 fő 

A Baradla-tető kilátópontjáról gyönyörködhetünk a naplementében, közben megtapasztalhatjuk az 
elalvó és egyben ébredő természet hangjait, neszeit. 
 

Aggteleki rövidtúra 
 

Időpont: 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 17h 

Helyszín: Baradla-barlang, Aggtelek 

Találkozás: Baradla-barlang, aggteleki jegypénztár 

Táv: 1 km 

Részvételi díj: 1800 Ft/fő – teljes árú, 1300 Ft/fő – diák, nyugdíjas  
(bővebben a www.anp.hu oldalon) 

Jelentkezés: Előzetes jelentkezés nem szükséges 

Információ: Tourinform Iroda, Aggtelek +36 (48) 503 000 

Max. létszám: 60 fő 

A Baradla-barlang legismertebb részeit bemutató túra 1 km-es útvonala kiépített, 
villanyvilágítással ellátott, bejárása nagyjából 60 percet vesz igénybe. 

mailto:naturinform.anp@gmail.com
http://www.anp.hu/


A túra során megismerkedhetünk egy olyan világgal, amelyet már az ősember felfedezett magának 
néhány ezer évvel ezelőtt. A sok fekete szín, a kormos képződmények, sziklák mind-mind az 
elődök emlékeit őrzik. De nem csak emiatt különleges, hatalmas termek és képződmények 
sokasága jellemzi: függő- állócseppkövek, cseppkőoszlopok, cseppkőzászlók között vezet az út, 
amelyek megmozgatták a kutatók, látogatók fantáziáját. Így született a híres Anyósnyelv, 
a Mikulás, a Tigris, az Oszlopok csarnoka, melynek már a nevében benne van a páratlansága, 
lenyűgöző méretű termében megszámlálhatatlan képződmény található. A koncertek helyszínéül 
szolgáló Hangversenyteremben pedig a barlang kiváló akusztikája nyújt felejthetetlen élményt. 
 
 

Vörös-tói középtúra 
 

Időpont: 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 16h 

Helyszín: Baradla-barlang, Vörös-tó 

Találkozás: Baradla-barlang, vörös-tói jegypénztár 

Táv: 2 300 m 

Részvételi díj: 2000 Ft/fő – teljes árú, 1500 Ft/fő – diák, nyugdíjas  
(bővebben a www.anp.hu oldalon) 

Jelentkezés: Előzetes jelentkezés nem szükséges 

Információ: Tourinform Iroda, Aggtelek +36 (48) 503 000 

Max. létszám: 60 fő 

A Baradla-barlang leghosszabb, villanyvilágítással ellátott szakasza 2300 m hosszú. A túra a 
barlang vörös-tói bejáratától indul és a jósvafői kijáratánál végződik, bejárása nagyjából 100 percet 
vesz igénybe.  
A túra útvonala nagyrészt a Styx-patak medre mentén halad, melyben nagyobb esőzések vagy 
hóolvadások után valósággal végigdübörög a víz. Színpompás cseppkőoszlopok, zászló-, függő-, 
illetve állócseppkövek között vezet az út, érintve Magyarország legmagasabb állócseppkövét, a 19 
m magas Csillagvizsgálót, a Sárkányfejet valamint a barlang legnagyobb termét, az Óriások 
termét, ahol a barlang akusztikájából lehet ízelítőt kapni. 
 
 

Jósvafői rövidtúra 
 

Időpont:  11h, 16h 

Helyszín: Baradla-barlang, Jósvafő 

Találkozás: Baradla-barlang, jósvafői jegypénztár 

Táv: 1 400 m 

Részvételi díj: 1600 Ft/fő – teljes árú, 1200 Ft/fő – diák, nyugdíjas  
(bővebben a www.anp.hu oldalon) 

Jelentkezés: Előzetes jelentkezés nem szükséges 

Információ: Tourinform Iroda, Aggtelek +36 (48) 503 000 

Max. létszám: 40 fő 

A Baradla-barlang jósvafői bejáratától induló, és ugyanoda visszaérkező túra hossza oda-vissza 
1400 m, bejárása nagyjából 60 percet vesz igénybe. 
Bár a túra "mindösszesen" 700 m-t mutat be ebből a hatalmas barlangból, mégis bővelkedik 
látnivalókban, érdekességekben. A túra első felében cseppkövekkel alig-alig lehet találkozni, mivel 
az erre a szakaszra jellemző kőzet nem kedvez a kialakulásuknak. Azért ne aggódjunk! Ez  a 
sziklabarlangos rész is rejteget érdekességeket: menet közben gyűrődéseket, vetődéseket, 
rétegződéseket figyelhetünk meg. A túra második felében pedig a termek egyre díszesebbé válnak, 
a vad sziklaalakzatok megszelídülnek, különleges képződmények - a Krokodilszáj, a Hentesüzlet 
és a Tóparti kastély - között/mellett vezet az út tovább, egészen a túra csúcspontját jelentő Óriások 
terméig. Itt, a barlangrendszer legnagyobb üregében nemcsak a látvány, hanem az egyedi hangzás 
is felejthetetlen! 
 
 

http://www.anp.hu/
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BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG SZERVEZÉSÉBEN 
 

 20 éves a BfNP! 
Lóczy-barlang kedvezményes látogatása és geofoglalkozás 

 

Időpont: 2017. július 3. 

Helyszín: Balatonfüred, Lóczy-barlang (Öreghegyi út vége) 

Találkozás: 9:00, 10:00 és 11:00 óra 

Táv: A Lóczy-barlang látogatható szakasza: 50 m  

Részvételi díj: A felnőttek kedvezményes jeggyel látogathatják ezen a napon a barlangot! A 
geofoglalkozás a barlangot megtekintők számára térítésmentes. 

Jelentkezés: Előzetes bejelentkezés, időpont egyeztetés szükséges! 
Sárdy Julianna Tel.:  +36 (30) 491 0061 E-mail.: sardy1@bfnp.hu 

Információ: Sárdy Julianna Tel.:  +36 (30) 491 0061 E-mail.: sardy1@bfnp.hu 

Max. létszám: 25 fő/csoport 

A Magyar Nemzeti Parkok Hete alkalmából ezen a napon a balatonfüredi Lóczy-barlangban 9.00 
órától 12.00 óráig interaktív geofoglalkozás várja a gyerekeket, a felnőttek számára pedig 
kedvezményesen látogatható. 
Az 1 órát igénylő program keretében interaktív, játékos barlangi sétán vehetnek részt az 
érdeklődők.  
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park és a Bakony–Balaton Geopark egyik legszebb felszín alatti 
birodalmába, a Lóczy-barlangba hívja meg a 2016. Év Emlősét: a denevéreket megismerni kívánó 
látogatót! A barlangban a denevérek életének legérdekesebb mozzanatait mutatjuk be kicsiknek és 
nagyoknak. Nemcsak a színes képek, hanem a denevér és ember kapcsolatát, a denevérek életét 
megjelenítő tárgyak is megtekinthetők, sőt, megfoghatók lesznek barlangi sétánk egyes állomásain! 
A kicsiknek egy denevéres mesével is kedveskedünk. A látogatók a denevérek, és védelmük 
bemutatása mellett megismerkedhetnek a barlang képződményeivel és felfedezésének történetével 
is. A barlang környéki erdőben rövid játékra várjuk a gyerekeket, ügyességüket apró ajándékkal 
jutalmazzuk. 
A program időtartama a résztvevők érdeklődésének függvényében 40–60 perc. 
Előzetes bejelentkezés, időpont egyeztetés szükséges! 

 
20 éves a BfNP! 

Levendula Ház Látogatóközpont kedvezményes látogatása 
 

Időpont: 2017. július 4. 

Helyszín: Tihany, Levendula Ház Látogatóközpont 

Találkozás: 9:00 és 17.00 óra között 

Részvételi díj: Felnőtt vendégek kedvezményes jegy váltásával tekinthetik meg a bemutatóhelyet 

Jelentkezés: Levendula Ház Látogatóközpont, Tel.: +36 (87) 538 033 E-mail.: 
levendulahaz@gmail.com 

Információ: Levendula Ház Látogatóközpont, Tel.: +36 (87) 538 033 E-mail.: 
levendulahaz@gmail.com 

Max. létszám: 60 fő/csoport 

Interaktív kiállítás a Tihanyi-félsziget élő- és élettelen természeti értékeiről, a 
levendulatermesztésről, moziterem és levendula ajándékbolt, teázó, kézműves foglalkoztató várja a 
látogatókat a Belső-tó partján.  
A születésnap alkalmából a felnőtt vendégek kedvezményes jegy váltásával tekinthetik meg a 
bemutatóhelyet, amely kiállításának földtörténeti része a múlt évben, a vetítőterme pedig idén 
tavasszal újult meg. A látogatók új látványos filmet nézhetnek meg a Tihanyi-félsziget 
levendulatermesztéséről a moziteremben. 
A Látogatóközpont szomszédságában, a Belső-tó melletti réten élő ürgék életmódjának 
megfigyelésére speciális kamerák kerültek kihelyezésre, amelyeknek képei három kültéri 
monitoron láthatók a Levendula Házban és kertjében. Az ürge-mozi izgalmas kikapcsolódást nyújt! 
Kicsiket és nagyokat térítésmentes levendula kézműves program is várja ezen a napon! 
 

mailto:sardy1@bfnp.hu
mailto:sardy1@bfnp.hu
http://bfnp.hu/hu/loczy-barlang-balatonfured
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20 éves a BfNP! 
Hegyestű Geológiai bemutatóhely kedvezményes látogatása és geofoglalkozás 

 

Időpont: 2017. július 5. 

Helyszín: Hegyestű Geológiai Bemutatóhely 

Találkozás: 9:00 és 13:00 óra között  

Részvételi díj: Belépőjegy váltásával a program térítésmentes! 

Jelentkezés: Előzetes jelentkezés nem szükséges! 

Információ: Sárdy Julianna Tel.:  +36 (30) 491 0061 E-mail.: sardy1@bfnp.hu 

Max. létszám: 30 fő/csoport 

Pazar kilátás egy bazaltvulkánról, séta az egykori kráterben, Dunántúli Kőtár 
A Káli-medence kapujának őre a Zánka és Monoszló között 337 méterre magasodó Hegyestű. A 
Balaton felől szabályos kúp alakot mutató hegy északi felét az egykori kőbánya lefejtette, a 
visszamaradt, közel 50 m magas bányafal azonban felfedi számunkra a kb. 8 millió évvel ezelőtt 
működött bazalt vulkán belsejét. A vulkán kráterében megdermedt láva a kihűlés folytán 
sokszögletű, függőleges oszlopokra vált el. A látvány hazánkban egyedülálló, de európai 
viszonylatban is ritkaságszámba megy. 
A Hegyestű bazaltkúpjának tetejéről csodálatos tájképen figyelhetjük meg a Balaton-felvidék 
jellegzetes tájrészleteit, a természet és ember együttélésének tipikus képét. Panoráma térkép 
segítségével azonosíthatjuk a Káli-medencét övező hegyeket. Itt látható a Balaton, délről a Fonyódi-
hegy, onnan nyugatra a Badacsony, a Gulács, a Keszthelyi-hegység, a Csobánc, a Fekete-hegy, a 
Boncsos-tető, a távolban még a Tátika is felismerhető. 
Az egykori bazaltbánya épületében kiállítás látható a Balaton-felvidéki Nemzeti Park térségének 
földtani felépítéséről, természeti értékeiről, s a bazaltbányászat emlékeiből. 
A fogadóépületben lehetőség van kiadványok, ajándéktárgyak megvásárlására, illetve frissítők 
fogyasztására. 
 

9:00–13:00 Geofoglalkozás 
A Magyar Nemzeti Parkok Hete alkalmából interaktív állomásokkal gazdagított geosétán vehetnek 
részt a családok a Hegyestű Geológiai Bemutatóhely területén. A bányaudvar 
kőparkjában ismerkedhetnek a Dunántúl változatos kőzeteivel, színes képek és kirakók 
segítségével idézhetik meg a térség földtani múltjának legizgalmasabb fejezeteit, különös tekintettel 
a vulkánok korára. 
 

20éves a BfNP! 
Salföld Major kedvezményes látogatása 

 

Időpont: 2017. július 6. 

Helyszín: Salföldi Major 

Találkozás: 09:00 és 19:00 óra között 

Részvételi díj: Felnőtt látogatók kedvezményes jegy  váltásával tekinthetik meg ezen a napon a 
bemutatóhelyet. 

Jelentkezés: Előzetes bejelentkezés nem szükséges. 

Információ: Salföldi Major  Tel.: + 36 (30) 530 6821 és + 36 (87) 702 857 

Max. létszám: 50 fő/csoport 

Magyar háziállatfajták, állatsimogató, fűszer- és gyógynövénykert, lovaglás, lovaskocsikázás várja 
a látogatókat! 
A Salföldi Major egy működő gazdaság életét és őshonos magyar háziállatfajtákat mutatja be: 
rackajuhot, mangalicát, bivalyt, szürkemarhát, baromfikat, pásztorkutyákat, mint például pulit, 
pumit és mudikat valamint lovakat. Állatsimogatónkban kisállatok várják a lurkókat. 
A Major folyamatosan megújuló fűszer-és gyógynövénykertje illatos élményeket kínál az ide 
látogatónak.  A gépkiállítás hagyományos mezőgazdasági eszközöket sorakoztat fel. A szekér és 
kocsi kiállítás is a múltba repít minket. A gyermekeket játszótér várja. 
A Major fogadóépületében kiadványok, ajándéktárgyak vásárolhatóak valamint megízlelhetjük a 
vidék ízeit is. Házi szörpöket, mangalica zsíros, snidlinges kenyeret; vagy bivaly-szalámis 
szendvicset is kóstolhatunk. Iskolás csoportoknak és családoknak a Salföldi Major családi füzetet 
ajánljuk. A kiadvány játékos feladatokkal, recepttel, kivágható könyvjelzőkkel színesíti a Major 
önálló felfedezését. 

mailto:sardy1@bfnp.hu
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20 éves a BfNP!  
Látogatás a Diás-szigetre 

 

Időpont: 2017. július 7. 

Helyszín: Kis-Balaton, Diás-sziget - Vönöczky Schenk Jakab Kutatóház 

Találkozás: 10.00 óra és 13.00 óra között 

Táv: 3 km  

Részvételi díj: Felnőtt látogatók kedvezményes jegy váltásával tekinthetik meg ezen a napon a 
bemutatóhelyet. 

Jelentkezés: Előzetes bejelentkezés nem szükséges. 

Információ: Fejes Éva Tel.: +36 (30) 664 0404 E-mail.: bfnp.kisbalaton@gmail.com 

Max. létszám: 50 fő/csoport 

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság szeretettel várja az érdeklődőket a fokozottan védett 
Kis-Balaton területére. A kirándulás keretében bemutatatásra kerül a "Matula kunyhó", valamint a 
"Berek" írója, Fekete István és a természettudós Vönöczky Schenk Jakab emlékszobája. 
Hallhatnak az érdeklődők a kis-balatoni halászatról és a terület halairól, valamint a Kis-Balaton” 
különleges madárvilágáról. 
 

20 éves a BfNP!  
Bivalyfesztivál 

 

Időpont: 2017. július 8. 

Helyszín: Kápolnapuszta, Bivalyrezervátum 

Találkozás: 09:00 és 19:00 óra között 

Részvételi díj: Felnőtt látogatók kedvezményes jegy váltásával tekinthetik meg ezen a napon a 
bemutatóhelyet. Három vagy több gyermekkel érkező nagycsaládosok számára a 
program térítésmentes. 

Jelentkezés: Előzetes bejelentkezés nem szükséges. 

Információ: Fejes Éva Tel.: +36 (30) 664 0404 E-mail.: bfnp.kisbalaton@gmail.com 

Magyarország legnagyobb bivalycsordája, piknikezőhely, interaktív kiállítás, mesélő sétaút. 
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság szeretettel várja az érdeklődőket Kápolnapusztára, a 
Bivalyrezervátumba! A fesztiválon tánccal, élőzenével, kirakodóvásárral, kézműves portékákkal, 
helyi kistermelők minőségi termékeivel várjuk látogatóinkat. Gyermekek számára kézműves 
játszóház és animátorok kínálnak szórakozási lehetőséget. 

A rezervátum a hazánkban őshonosnak számító bivaly fennmaradásában, génállományának 
megőrzésében fontos szerepet játszik, s egyben a faj bemutatásának népszerű központja.  
A rezervátumban a Kis-Balaton élővilágát bemutató kiállítást, bivalytörténeti bemutatót és sétautat 
alakítottunk ki játékos elemekkel, pihenőhelyekkel és kilátópontokkal, ahonnan távcsőből 
kémlelheti a tájat a látogató. Állatsimogató várja kedves vendégeinket minden nap. 
 

20 éves a BfNP!  
A Kotsy-vízimalom kedvezményes látogatása 

 

Időpont: 2017. július 9. 

Helyszín: Zalaszántó, Ádám u. 2. (bejárat a Fő utca felől) 

Találkozás: 10:00 és  17:00 óra között 

Részvételi díj: Felnőtt látogatók kedvezményes jegy váltásával tekinthetik meg ezen a napon a 
bemutatóhelyet. 

Jelentkezés: Előzetes bejelentkezés nem szükséges. 

Információ: Tel.: + 36 (83) 572 010 vagy + 36 (87) 555 291 

Max. létszám: 30 fő/csoport 

Malomipari relikviák, játszótér, ajándékbolt várja a látogatókat. 
Zalaszántó községet csodálatos tájképi környezet övezi. Itt a Szántói-medencében találkozik a 
dolomitból és mészkőből álló Keszthelyi-hegység a Déli-Bakonnyal, illetve a Balaton-felvidék 
bazaltvulkáni területével. Déli irányban Rezi, északkeleti irányban Tátika várának romjai 
emelkednek. A térség 1997 óta a Balaton-felvidéki Nemzeti Park része. A Kotsy-vízimalom 
látványossága: A kerékházban található a 390 cm átmérőjű felülcsapott vízikerék, amely ma is 
működés közben látható, vízmeghajtással. 

mailto:bfnp.kisbalaton@gmail.com
http://bfnp.hu/hu/kis-balaton
mailto:bfnp.kisbalaton@gmail.com
http://bfnp.hu/hu/kotsy-vizimalom-zalaszanto
http://bfnp.hu/hu/kotsy-vizimalom-zalaszanto


20 éves a BfNP! 
Kedvezményes overallos barlangtúra a Csodabogyós barlangban 

 

Időpont: 2017. július 9. 

Helyszín: Csodabogyós-barlang bázisépülete, Balatonederics 

Találkozás: Túraindulások: 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 óra Előzetes bejelentkezéssel! 
Találkozás 30 perccel a túraindulás előtt! 

Táv: kb. 400 m 

Részvételi díj: Felnőtt: 5.000 Ft/fő Gyermek: 3.000 Ft/fő Min. korhatár 10 év. 

Jelentkezés: Előzetes bejelentkezés, időpont egyeztetés szükséges!  
Telefonon: +36 30 306 6050 vagy  +36 30 237 3759 

Információ: John Szilárd Tel.: +36 (30) 3066050 E-mail.: tura@csodabogyos.huós-barlangban 

Max. létszám: minimum 10, maximum 13 fő/ csoport 

A Keszthelyi-hegység keleti peremén található járatrendszer Magyarország nyolcadik, a 
Dunántúlnak pedig hatodik leghosszabb barlangja. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park fokozottan 
védett, gyönyörű erdejében nyíló barlang a bejárat mellett is látható szúrós csodabogyóról, egy 
korallpiros bogyókkal ékes örökzöld cserjéről kapta nevét. 

 

 
 

BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG SZERVEZÉSÉBEN 
 

Esztáz-kői barlangtúra 
 

Időpont: 2017. július 5. szerda 

Helyszín: Felsőtárkány, Gyetra-völgy 

Találkozás: 12:00, a barlang bejáratánál. GPS: N48.023169o, E20.424912o 

Táv: 3,5 km 

Részvételi díj: ingyenes 

Jelentkezés: Előzetes bejelentkezés, időpont egyeztetés szükséges! jelentkezes@bnpi.hu 

Információ: Email: kapcsolat@bnpi.h, Tel.: +36 (36) 411-581/131, 209-es mellék 

Max. létszám: turnusonként 8 fő 

A kicsi, de annál látványosabb cseppkövekben bővelkedő barlang Felsőtárkánytól 3,5 km-re, a 
Gyetra-völgyben nyílik. Megközelítése: gyalogosan könnyű sétával 1 óra, vagy biciklivel 20 perc 
alatt. A barlangig kerékpárral kényelmesen járható erdei út vezet, a fenti távolság gyönyörű 
környezetben tehető meg. 
A rövid barlangi túrához (30 perc) a felszíni öltözék is megfelelő, sisakot és fejlámpát a túravezető 
biztosít. 
Programvezető: Kozma Attila (kozmaa@bnpi.hu) 
 
 

A gyomok világa 
 

Időpont: 2017. július 6. csütörtök, 17.00-19.00 

Helyszín: Eger, Eszterházy Károly Egyetem botanikus kertje, Eger, Joó János utca 48. 

Találkozás: 17.00-kor, a botanikus kert bejáratánál 

Részvételi díj: ingyenes 

Jelentkezés: Előzetes bejelentkezés, időpont egyeztetés szükséges! jelentkezes@bnpi.hu 

Információ: Email: kapcsolat@bnpi.hu, Tel.: +36 (36) 411-581/131, 209-es mellék 

Terepi ismeretterjesztő előadás és bemutató, ahol botanikus kollégánk meglepő tényeket, 
érdekességeket prezentál a gyomnövényekről.  
Programvezető: Schmotzer András 
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Nappali lepkék a Hór-völgyben 

 

Időpont: Július 7, péntek, 10:00 – 14:00  

Helyszín: Cserépfalu 

Találkozás: Cserépfalu, Hór-völgyi Látogatóközpont, 10.00 

Részvételi díj: ingyenes 

Jelentkezés: Előzetes bejelentkezés, időpont egyeztetés szükséges! 
jelentkezes@bnpi.hu 

Információ: Email: kapcsolat@bnpi.h, Tel.: +36 (36) 411-581/131, 209-es mellék 

Terepi séta és bemutató, ahol a nappal aktív, különleges szépségű lepkékkel testközelből is 
megismertetjük az érdeklődőket. 
Programvezető: Korompai Tamás, e-mail: korompait@bnpi.hu  
 

Éjszakai lepkék a Hór-völgyben 
 

Időpont: 2017. Július 7, péntek, 21:00 – 23:00 

Helyszín: Cserépfalu 

Találkozás: Cserépfalu, Hór-völgyi Látogatóközpont, 21.00 

Részvételi díj: ingyenes 

Jelentkezés: Előzetes bejelentkezés, időpont egyeztetés szükséges! 
jelentkezes@bnpi.hu 

Információ: Email: kapcsolat@bnpi.h, Tel.: +36 (36) 411-581/131, 209-es mellék 

Terepi előadás és rovarcsapdázás bemutató, ahol a kevésbé ismert, éjjel aktív, különleges szépségű 
lepkékkel testközelből is megismertetjük az érdeklődőket. 
Programvezető: Korompai Tamás, e-mail: korompait@bnpi.hu  
 

Őserdő-túra 
 

Időpont: 2017. Július 8, szombat, 10:00 – 16:00 

Helyszín: Bükki Őserdő 

Találkozás: Bánya-hegyi elágazó (Répáshuta közelében) GPS: N48.058713o, E20.505412o 

Táv: 12 km 

Részvételi díj: ingyenes 

Jelentkezés: Előzetes bejelentkezés, időpont egyeztetés szükséges! 
jelentkezes@bnpi.hu 

Információ: Email: kapcsolat@bnpi.h, Tel.: +36 (36) 411-581/131, 209-es mellék 

A résztvevők a látványos túra közben megismerkedhetnek a természetes erdőképpel a fokozottan 
védett, csak engedéllyel látogatható Őserdőben, ahol több mint kétszáz éve nem folyik 
gazdálkodás. A túra útvonala: Bánya-hegy -  Három kő – Őserdő - Toldi kapu - Imó-kői-forrás - 
Tamás-kútja. 
Programvezető: Bartha Attila, e-mail: barthaa@bnpi.hu 
 

DUNA-DRÁVA NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG SZERVEZÉSÉBEN 
 

Óvodás séta a Pintér-kertben 
 

Időpont: Július 4.  

Helyszín: Pintér-kert Arborétum, Pécs 

Találkozás: 9.00 óra 

Részvételi díj: 300 Ft/fő 

Információ: +36 (30) 377-3383, rozsaa@ddnp.kvvm.hu  
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Szimatoljunk! Tapogassunk! Ismerjük meg a Pintér-kert élővilágát! A program keretében az 
óvodások megismerhetik a Pintér-kert illatösvényét, különleges tapintású növényeit és a tavakban 
élő aranyhalakat. 
 

Hódító hód kenutúra 
 

Időpont: Július 8. 

Helyszín: Baja - Vén-Duna 

Találkozás: 9.30 óra 

Táv: 8 km 

Részvételi díj: 1500 Ft/fő 

Jelentkezés: Előzetes jelentkezés szükséges! 30/377-3388, 30/326-9459 

Információ: + 36 (30) 377-3388, +36 (30) 326-9459;  
komlos@ddnp.kvvm.hu, evahorvath@ddnp.kvvm.hu  

Max. létszám: 40 fő 

A túra során kenuinkkal bejárjuk a Vén-Dunát, amely alig több mint száz évvel ezelőtt a Duna 
főága volt. 

 

Gólyák nyomában Béda-Karapancsán 
 

Időpont: Július 8. 

Helyszín: Fehér Gólya Múzeum (Kölked, Széchenyi u. 1.) 

Találkozás: 9.00 óra 

Táv: 7 km 

Részvételi díj: 2-14 éves korig: 1900 Ft/fő, 14 éves kor felett: 2200 Ft/fő 

Jelentkezés: Előzetes jelentkezés szükséges! +36 (30) 846-6020 

Információ: +36 (30) 846-6020, info@fehergolyamuzeum.hu  

Max. létszám: 40 fő 

A résztvevők először kenutúrát tehetnek a Duna hullámterén található varázslatos Külső-Béda 
mellékágon, majd a Fehér Gólya Múzeumban érdekes tárlatvezetés keretében ismerhetik meg e 
gyönyörű madarak életét. 
 

Az ormánsági rétek nappali lepkéi 
 

Időpont: Július 8. 

Helyszín: Drávaiványi legelő (falutól délre) 

Találkozás: 8.00 óra 

Táv: 1-2 km 

Részvételi díj: Előzetes bejelentkezés, időpont egyeztetés szükséges! 
500 Ft/fő 

Információ: + 36 (30) 377-3388, +36 (30) 326-9459;  
komlos@ddnp.kvvm.hu, evahorvath@ddnp.kvvm.hu  

A résztvevők a Drávaiványi mellett elterülő legelőn ismerhetik meg e táj különleges lepkefaunáját. 
 

Hódító hód kenutúra 
 

Időpont: Július 9. 

Helyszín: Baja - Vén-Duna 

Találkozás: 14.30 óra 

Táv: 8 km 

Részvételi díj: Előzetes bejelentkezés, időpont egyeztetés szükséges! 
1500 Ft/fő 

Jelentkezés: Előzetes jelentkezés szükséges! 30/377-3388, 30/326-9459 

Információ: + 36 (30) 377-3388, +36 (30) 326-9459;  
komlos@ddnp.kvvm.hu, evahorvath@ddnp.kvvm.hu  

Max. létszám: 40 fő 

A túra során kenuinkkal bejárjuk a Vén-Dunát, amely alig több mint száz évvel ezelőtt a Duna 
főága volt. 
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DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG SZERVEZÉSÉBEN 
 

DINPI Klub: Feketétől-Feketéig – Fotós kalandok a Duna mentén 
 

Időpont: Július 4., kedd 17:30-18:30 

Helyszín: Budai Sas-hegy Természetvédelmi Terület 

Találkozás: Budapest, Sas-hegyi Látogatóközpont (Budapest XI., Tájék u. 26., GPS: 47.48237, 
19.01791) 

Táv: helyben 

Részvételi díj: ingyenes 

Jelentkezés: nem szükséges 

Információ: Kremnicsán János, +36 (30) 408-4370, sashegy@dinpig.hu 

Hogyan készült a Duna-menti Nemzeti Parkokat bemutató könyv és fotósorozat? Kudich Zsolt és 
Zsirmon Réka élménybeszámolója. 
 
 
 

Óriások az égen 
 

Időpont: Július 4., kedd 19:30-22:30 

Helyszín: Budai Sas-hegy Természetvédelmi Terület 

Találkozás: Sas-hegyi Látogatóközpont (Budapest XI., Tájék u. 26., GPS: 47.48237, 19.01791) 

Táv: 850 m 

Részvételi díj: 1000 Ft/fő 

Jelentkezés: Előzetes bejelentkezés szükséges! 

Információ: Kremnicsán János, +36 (30) 408 4370, sashegy@dinpig.hu 

Max. létszám: 30 fő 

Szürkületkor induló túránkon a Sas-hegy különleges flóráját és faunáját bemutatva láthatjuk a 
város fokozatosan kigyúló fényeit, illetve hogy hogyan burkolóznak fényárba Budapest híres 
épületei. A túra során kitérünk ennek élőlényekre és emberre gyakorolt hatásaira (fényszennyezés). 
A túra után a kilátópontból kémleljük az eget – a Naprendszer 2 legnagyobb bolygóját, a Jupitert és 
a Szaturnuszt figyeljük meg távcsöveinkkel. Az óriásbolygók nagy légkörük, felhőzetük miatt tiszta 
idő esetén jól látszódnak, a Jupiter szépen kivehető 4 nagyobb holdjával, forgószél által keltett 
vörös foltjával, a Szaturnusz pedig látványos gyűrűivel. A túrára érdemes elhozni a vadász 
távcsöveket és az okos telefonokat! 
A túrát az MCE Felsőgallai Amatőrcsillagász Klubbal közösen szervezzük.  
 
 

Nyári családi napok Királyréten: Eleink tintája – festőnövények 
 

Időpont: Július 6-8., csütörtök, péntek, szombat 11:00-13:00 (ezen belül terep 1 óra) 

Helyszín: Duna-Ipoly Nemzeti Park – Börzsöny, Királyrét 

Találkozás: Hiúz Ház (Királyréti Erdei Iskola és Látogatóközpont, Szokolya – Királyrét, GPS: 
47.89666, 18.97368) 

Táv: 2 km 

Részvételi díj: 2000 Ft/család (amely a kiállítás belépődíját is tartalmazza) 

Jelentkezés: Előzetes bejelentkezés szükséges! 

Információ: Takáts Margit, +36 (27) 585-625, kiralyret@dinpig.hu 

Max. létszám: 30 fő 

A nyári erdő titkait fürkésszük családi körben – szülők, nagyszülők, keresztszülők és a hozzájuk 
tartozó gyermekek. Rövid terepi séta után mikroszkóppal merülünk el az aprók világában. 
Kézműveskedés, észtorna: rejtvények, fejtörők várnak minden korosztályt. 
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Madárröptetés a Madárdal tanösvényen 

 

Időpont: Július 8., szombat 9:00-12:00  

Helyszín: Dinnyési-fertő Természetvédelmi Terület 

Találkozás: Dinnyés, Rózsa utca – Rákóczi utca sarka, a gólyafészek alatt (Madárdal tanösvény 
2. tábla, GPS: 47.172633, 18.562247) 

Táv: 2 km 

Részvételi díj: 750 Ft/fő 

Jelentkezés: nem szükséges 

Információ: Fenyvesi László, +36 (30) 663-4630 

Ezen a szép délelőttön „madarat lehet fogatni velünk”. Részt vehetünk a madarász tábor életében 
és mindenki el kell, hogy engedjen legalább egy gyűrűs madarat. A programhoz 2 km-es könnyű 
séta tartozik. 
 
 

Vércse-lesen a Kis Strázsa-hegyi kilátóban 
 

Időpont: Július 8., szombat 9:00-10:30 

Helyszín: Duna-Ipoly Nemzeti Park, Strázsa-hegy 

Találkozás: Kökörcsin Ház parkolója (Esztergom kertváros, GPS: 47.74802, 18.73724) 

Táv: 1,8 km 

Részvételi díj: 750 Ft/fő 

Jelentkezés: Előzetes bejelentkezés szükséges! 

Információ: dr. Jankainé Németh Szilvia, +36 (30) 663 4614, esztergom@dinpig.hu 

Max. létszám: 30 fő 

Túránk a természetvédelmi oltalom alatt álló Strázsa-hegy tanösvényen vezet, ahol 
megfigyelhetjük a területre jellemző védett növények és egyes állatfajok bátor példányait. A kilátó 
toronyból pedig, ha szerencsénk van, felülről is megpillanthatjuk a területen vadászó vörös 
vércséket, vagy a területüket őrző egerészölyveket! 
A kilátó az ötvenes években épült. Az esztergomi repülőtér irányító tornya volt, mely a Pilis utolsó 
magaslatán épült. Innen körpanoráma nyílik az alatta elterülő Kisalföldi síkságtól a Gerecse 
vonulatain át a Pilis- és a Visegrádi-hegység ormaira és Dorog, illetve Esztergom városára. Látjuk a 
Bazilikát, a Mária-Valéria hidat, Párkányt, a távolban még Nyergesújfalu kéménye is feltűnik. 
 
 
 
 

FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG SZERVEZÉSÉBEN 
 

Kirándulás Hany Istók Birodalmában 
 

Időpont: 2017.07.03. hétfő 9:00 

Helyszín: Hanság 

Találkozás: Öntésmajor, Hanság Élővilága Kiállítás 

Táv: 20 km  - autó szükséges. A program időtartama kb. 2-3 óra.  

Részvételi díj: 1000 Ft / fő 

Jelentkezés: Előzetes bejelentkezés, időpont egyeztetés szükséges! +36 (99) 537-620 

Max. létszám: 20 fő 

A program során a Hanság rejtett zugait fedezzük fel, követve a Hany Istók tanösvény 
nyomvonalát.  
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Kenutúra a Fertő nádasában 
 

Időpont: 2017.07.04. kedd 9:00 

Helyszín: Csárdakapui főcsatorna 

Találkozás: Csárdakapui főcsatorna bejárata 

Táv: kb. 8 km 

Részvételi díj: 2500 Ft / fő 

Jelentkezés: Előzetes bejelentkezés, időpont egyeztetés szükséges! +36 (99) 537 620 

Max. létszám: 20 fő 

A Fertő nyugati oldalán a nádasok, a csatornák és a nádasba záródott belső tavak élővilágát 
mutatjuk be egy kalandos, 6 km hosszú kenutúra alatt. Az útvonal nyomvonala a Fertő összefüggő, 
sűrű nádasába vágott közlekedő csatornáin haladva viszi be az érdeklődőt egy szinte zavartalan 
világba, a Csárdakapui-csatorna és a Kláder-tó közötti részre, ahol a figyelmes szemlélődőt 
megannyi csoda várja. 

 
Szolár hajóval a Fertőn 

 

Időpont: 2017.07.04. kedd              15:00          és           18:00-kor 

Helyszín: Hansági-főcsatorna,  

Találkozás: Hansági-főcsatorna, Fertő-széli zsilip, parkoló 

Táv: kb. 10 km, kb. 1.5 óra 

Részvételi díj: 2500 Ft / fő 

Jelentkezés: Előzetes bejelentkezés, időpont egyeztetés szükséges! +36 (99) 537-620 

Max. létszám: 20 fő, minden egyes induláskor! 

Egyedi fejlesztésű, elektromos meghajtású hajók segítségével indulunk a Fertő nádas csatornáinak 
és nyílt vízi élővilágának, életközösségeinek megfigyelésére. 
A vízi jármű működését a tetőre felszerelt napelemek által összegyűjtött energia biztosítja. Az 
elenyésző zajjal járó motorhangnak köszönhetően szem elé kerülhetnek a rejtőzködőbb vagy az 
emberi jelenlétet kevésbé toleráló  madárfajok, nádi énekesmadarak, vagy akár vízi emlősök is. 
 

Hajnali madárles 
 

Időpont: 2017.07.05. szerda    6:00 

Helyszín: Borsodi dűlő - szikes tavak   

Találkozás: Hansági-főcsatorna, Fertő-széli zsilip, parkoló 

Táv: kb. 2 km, kb. 1.5 óra 

Részvételi díj: 1000 Ft / fő 

Jelentkezés: Előzetes bejelentkezés, időpont egyeztetés szükséges!+36 (99) 537-620 

Max. létszám: 20 fő 

A Fertő szikes tavainál pihenő (ébredező) vízi madárvilágot figyelhetjük meg a kora reggeli órában. 
A Fertő keleti oldalán húzódó sekély vizű tavak a helyi és a vonuló madárvilág jelentős pihenő, 
táplálkozó és fészkelő helyei. Ezt igazolja az itt eddig megfigyelt közel 300 madárfaj is. 
 

Kirándulás Hany Istók Birodalmában 
 

Időpont: 2017.07.05. szerda  9:00 

Helyszín: Hanság 

Találkozás: Öntésmajor, Hanság Élővilága Kiállítás 

Táv: 20 km  - autó szükséges. A program időtartama kb. 2-3 óra.  

Részvételi díj: 1000 Ft / fő 

Jelentkezés: Előzetes bejelentkezés, időpont egyeztetés szükséges! +36 (99) 537-620 

Max. létszám: 20 fő 

A program során a Hanság rejtett zugait fedezzük fel, követve a Hany Istók tanösvény 
nyomvonalát.  
 



Kenutúra a Fertő nádasában 
 

Időpont: 2017.07.06. csütörtök 9:00 

Helyszín: Csárdakapui főcsatorna 

Találkozás: Csárdakapui főcsatorna bejárata 

Táv: kb. 8 km 

Részvételi díj: 2500 Ft / fő 

Jelentkezés: Előzetes bejelentkezés, időpont egyeztetés szükséges! +36 (99)  537 620 

Max. létszám: 20 fő 

A Fertő nyugati oldalán a nádasok, a csatornák és a nádasba záródott belső tavak élővilágát 
mutatjuk be egy kalandos, 6 km hosszú kenutúra alatt. Az útvonal nyomvonala a Fertő összefüggő, 
sűrű nádasába vágott közlekedő csatornáin haladva viszi be az érdeklődőt egy szinte zavartalan 
világba, a Csárdakapui-csatorna és a Kláder-tó közötti részre, ahol a figyelmes szemlélődőt 
megannyi csoda várja. 
 

Szolár hajóval a Fertőn 
 

Időpont: 2017.07. 06. csütörtök       15:00          és           18:00-kor 

Helyszín: Hansági-főcsatorna,  

Találkozás: Hansági-főcsatorna, Fertő-széli zsilip, parkoló 

Táv: kb. 10 km, kb. 1.5 óra 

Részvételi díj: 2500 Ft / fő 

Jelentkezés: Előzetes bejelentkezés, időpont egyeztetés szükséges! +36 (99) 537-620 

Max. létszám: 20 fő, minden egyes induláskor! 

Egyedi fejlesztésű, elektromos meghajtású hajók segítségével indulunk a Fertő nádas csatornáinak 
és nyílt vízi élővilágának, életközösségeinek megfigyelésére. 
A vízi jármű működését a tetőre felszerelt napelemek által összegyűjtött energia biztosítja. Az 
elenyésző zajjal járó motorhangnak köszönhetően szem elé kerülhetnek a rejtőzködőbb vagy az 
emberi jelenlétet kevésbé toleráló  madárfajok, nádi énekesmadarak, vagy akár vízi emlősök is. 
 

Hajnali madárles 
 

Időpont: 2017.07.07. péntek    6:00 

Helyszín: Borsodi dűlő - szikes tavak   

Találkozás: Hansági-főcsatorna, Fertő-széli zsilip, parkoló 

Táv: kb. 2 km, kb. 1.5 óra 

Részvételi díj: 1000 Ft / fő 

Jelentkezés: Előzetes bejelentkezés, időpont egyeztetés szükséges! +36 (99) 537-620 

Max. létszám: 20 fő 

A Fertő szikes tavainál pihenő (ébredező) vízi madárvilágot figyelhetjük meg a kora reggeli órában. 
A Fertő keleti oldalán húzódó sekély vizű tavak a helyi és a vonuló madárvilág jelentős pihenő, 
táplálkozó és fészkelő helyei. Ezt igazolja az itt eddig megfigyelt közel 300 madárfaj is. 

 
Kirándulás Hany Istók Birodalmában 

 

Időpont: 2017.07. 07. péntek    9:00 

Helyszín: Hanság 

Találkozás: Öntésmajor, Hanság Élővilága Kiállítás 

Táv: 20 km  - autó szükséges. A program időtartama kb. 2-3 óra.  

Részvételi díj: 1000 Ft / fő 

Jelentkezés: Előzetes bejelentkezés, időpont egyeztetés szükséges! +36 (99) 537-620 

Max. létszám: 20 fő 

A program során a Hanság rejtett zugait fedezzük fel, követve a Hany Istók tanösvény 
nyomvonalát.  

 



Bemutató majorság - Lászlómajor 
 

Időpont: 2017.07. 09. vasárnap 10:00 – 18:00-ig 

Helyszín: Bemutató Majorság , Sarród-Lászlómajor 

Részvételi díj: Térítésmentes belépés! 

Jelentkezés: Előzetes bejelentkezés, időpont egyeztetés szükséges! +36 (99) 371 692 

Információ: http://www.ferto-hansag.hu/hu/okoturizmus/bemutatohelyek/bemutato-
majorsag,-laszlomajor.html 

 
 
 

HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG SZERVEZÉSÉBEN 
 

A Tisza ezer arca - fotókiállítás 
 

Időpont: 2017.07.03-31. 

Helyszín: HNPI Tiszakürti Arborétum  

Részvételi díj: Az arborétumi belépő 

Információ: Tel.: +36 (56) 318-338 vagy +36 (30) 7323-662 

Fotókiállítás a Tiszáról. Archív és mai fotók  hangulatos összeállításával mutatjuk be a Tisza és a 
tiszai táj sokféle arculatát a Magyar Nemzeti  Parkok Hete alkalmából. 

 
 

Madárgyűrűző bemutató a Hortobágyi Vonuláskutató Állomáson 
 

Időpont: 2017. július 3 

Helyszín: Hortobágy-Halastó 

Találkozás: Hortobágy-halastavi Kisvasút indítóállomásától kb. 300 méterre lévő Hortobágyi 
Vonuláskutató Állomáson.  
Programunkba reggel 07:00 és 11:00 óra között folyamatosan be lehet 

Részvételi díj: 400 Ft/fő 

Jelentkezés: Előzetes bejelentkezés nem szükséges! 

Információ: Tel.: +36 (70) 330-3311; E-mail: turizmus@hnp.hu 

Várjuk a madárgyűrűzés iránt érdeklődőket a Hortobágy-halastó tanösvényen lévő Hortobágyi 
Vonuláskutató Állomásra. Vendégeink megismerkedhetnek a madárgyűrűzés módszertanával és 
lehetőség nyílik a madarak közeli megfigyelésére, fotózására. A program résztvevői találkozhatnak 
a területen fészkelő énekesmadár fajok leggyakoribb képviselőivel, többek között poszátákkal és 
nádiposzátákkal. 
 
 

Nyomolvasás – szakvezetett túra Hortobágy-halastó tanösvényen 
 

Időpont: 2017. július 5. 

Helyszín: Hortobágy 

Találkozás: 7.00 óra; Hortobágy- halastavi Kisvasút indítóállomás 

Táv: Időtartama kb. 3 óra 

Részvételi díj: 1000/felnőtt, 500/gyerek- diák-nyugdíjas 

Jelentkezés: 2017. július 4. 12.00 óráig 

Információ: Előzetes bejelentkezés, időpont egyeztetés szükséges! Tel.: +36 (70) 330-3311; E-
mail: turizmus@hnp.hu 

Max. létszám: min. létszám 10 fő, maximum nincs 

Fedezzük fel közösen Hortobágy-halastó tanösvényünk jellegzetes élővilágát! A túrán résztvevők 
szakvezető segítségével, detektívek módjára ismerhetik meg a halastavak élőlényeinek szokásait, 
jellegzetességeit.  
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Nyári Tesz-Vesz Napok a Hortobágyi Kézművesudvarban 
 

Időpont: 2017. július 7-8. 

Helyszín: Hortobágy 

Jelentkezés: Előzetes bejelentkezés nem szükséges! 

Információ: Tel.: +36 (52) 589-000; E-mail: kezmuvesudvar@hnp.hu 

A Hortobágyi Kézművesudvar igazi családi kikapcsolódást, tevékeny programokat kínál minden 
korosztálynak 
Próbálták már a kártolást, poncolást, sikálást? Használtak már festőnövényeket? Készítettek már 
szappant, esetleg ismerik a 18-20. századra jellemző történeti viseleteket? A kézművesudvar 
műhelyeiben megismerhetők az egyes mesterségekre jellemző munkafolyamatok. Kiderül, hogyan 
jutunk el az alapanyagtól a késztermékig, megismerhetők különböző készítési- és díszítőtechnikák. 
 

Naplemente szafari a Hortobágyi Vadasparkban 
 

Időpont: 2017. július 7-8.; 17.30; 18.45; 20.00 óra 

Helyszín: Hortobágy-Malomháza 

Találkozás: Hortobágy, Pásztormúzeum 

Részvételi díj: 2 200 Ft/fő 

Jelentkezés: Előzetes bejelentkezés, időpont egyeztetés szükséges!  
Legkésőbb a program napján 14.00 óráig 

Információ: Tel.: +36 (52) 589-000; E-mail: info@hnp.hu 

Max. létszám: minimum 4 fő, maximum 7 fő/turnus 

Esti vadasparki látogatás szafari autóval, szakvezető kíséretével, melyet a naplemente varázsol 
különleges hangulatúvá.  
 

Madárgyűrűző bemutató a Hortobágyi Vonuláskutató Állomáson 
 

Időpont: 2017. július 8 

Helyszín: Hortobágy-Halastó 

Találkozás: Hortobágy-halastavi Kisvasút indítóállomásától kb. 300 méterre lévő Hortobágyi 
Vonuláskutató Állomáson.  
Programunkba reggel 07:00 és 11:00 óra között folyamatosan be lehet 

Részvételi díj: 400 Ft/fő 

Jelentkezés: Előzetes bejelentkezés nem szükséges! 

Információ: Tel.: +36 (70) 330-3311; E-mail: turizmus@hnp.hu 

Várjuk a madárgyűrűzés iránt érdeklődőket a Hortobágy-halastó tanösvényen lévő Hortobágyi 
Vonuláskutató Állomásra. Vendégeink megismerkedhetnek a madárgyűrűzés módszertanával és 
lehetőség nyílik a madarak közeli megfigyelésére, fotózására. A program résztvevői találkozhatnak 
a területen fészkelő énekesmadár fajok leggyakoribb képviselőivel, többek között poszátákkal és 
nádiposzátákkal. 
 

Mesél a múlt – gyalogtúra a Meggyes csárdához 
 

Időpont: 2017. július 8 

Helyszín: Hortobágyi Nemzeti Park, Egyek-pusztakócsi mocsarak 

Találkozás: 9.30 óra; Górés tanya állomás 

Részvételi díj: 1000 Ft/felnőtt, 500 Ft/diák, vagy a területre érvényes nemzeti parki belépőkártya 

Jelentkezés: 2017. július 7. 12.00 óráig 

Információ: Tel.: +36 (70) 330-3311, E-mail: turizmus@hnp.hu 

Az 1770-re felépült és ma már a közúttól távolabb eső, igazi természeti környezetben található 
Meggyes csárda kiállítása a korabeli bútorokkal, tárgyakkal berendezett tisztaszobát, füstös 
konyhát, az ivót és a csárdás szobáját mutatja be. Jöjjön velünk a sószállítók és pásztorok 
nyomában, s tekintsen velünk a múltba!  
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Az éjszaka hangjai - Holdséta 

 

Időpont: 2017. július 8. 

Helyszín: Hortobágy-Halastó 

Találkozás: 19.30 óra; Hortobágy-halastavi Kisvasút indítóállomás 

Táv: kb. 5 km 

Részvételi díj: 2500 Ft/felnőtt, 1500 Ft/gyerek, 6500 Ft/család 

Jelentkezés: Előzetes bejelentkezés, időpont egyeztetés szükséges! 2017. július 6. 14.00 óráig 

Információ: Tel.: +36 (70) 330-3311; E-mail: turizmus@hnp.hu 

Max. létszám: minimum létszám 10 fő, maximum létszám 45 fő 

A puszta lámpása a telihold. Teliholdas estéken nincsen szükség lámpásra, világítás nélkül is 
tájékozódni tudunk, tökéletesen látszik az út, a környezet. Egy ilyen este átélésére, a tavakra 
naplemente táján éjszakázni térő madarak, valamint a sötétedéssel aktívabbá váló egyéb állatok 
megfigyelésére invitáljuk vendégeinket Hortobágy-halastavi tanösvényünkre. A Kondás tavat 
kisvasúttal közelítjük meg, visszafelé pedig a tanösvény mentén sétálunk (5km). 
 

Vadlovak hétvégéje a Hortobágyi Vadasparkban 
 

Időpont: 2017. július 8-9. 

Helyszín: Hortobágy-Malomháza 

Találkozás: A vadaspark a Pásztormúzeumtól induló járattal közelíthető meg 

Részvételi díj: 1600 Ft/felnőtt, 1000 Ft/gyerek, 3200 Ft/család 

Információ: Tel.: +36 (52) 589-000; E-mail: info@hnp.hu 

A vadlovak a vadaspark legfontosabb állatai, mivel a fajt a kipusztulás széléről sikerült 
megmenteni. Jöjjön el Ön is, és ismerje meg e lenyűgöző állatok történetét, életmódját, viselkedését. 
A vadlovakról szóló kvíz, keresztrejtvény, szafarizás a vadlovak között és ingyenes szakvezetés is 
várja a vendégeket. 
 
 
 

KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG SZERVEZÉSÉBEN 
 

Ürge Aladár kalandjai bábelőadás 
 

Időpont: 2017. július 3. 10-11:00, 11:00-12:00 

Helyszín: KNPI Természet Háza 

Találkozás: 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. 

Jelentkezés: oktatasio@knp.hu 

Információ: +36 (76) 501-596 

Max. létszám: 2x20 fő 

A Kiskunsági Nemzeti Parkban élő fokozottan védett emlős, az ürge életmódjának bemutatása 
mesés-játékos formában elsősorban óvodás és kisiskolás korosztály részére. 
 
 

Játékos természetismereti foglalkozás Kunpeszéren 
 

Időpont: 2017. július 4. 

Helyszín: Kunpeszér Általános Iskola 

Találkozás: 9 órától 

Információ: oktatasio@knp.hu, +36 (76) 500-068 

Max. létszám: 40 fő 

mailto:turizmus@hnp.hu
mailto:info@hnp.hu
mailto:oktatasio@knp.hu


A nemzeti park területén levő település iskolájában délelőtt az iskolások és szüleik részére 
természetismereti játszóházat, foglalkozásokat és tanösvény túrát tartunk. A gyerekek 
megismerkedhetnek a természetvédelmi őrök felszereléseivel, munkájával is. 

 
 

Játékos természetismereti foglalkozás Ágasegyháza 
 

Időpont: 2017. július 5. 

Helyszín: Ágasegyháza Általános Iskola 

Találkozás: 9 órától 

Információ: oktatasio@knp.hu, +36 (76) 500-068 

Max. létszám: 40 fő 

A nemzeti park területén levő település iskolájában délelőtt az iskolások és szüleik részére 
természetismereti játszóházat, foglalkozásokat és tanösvény túrát tartunk. A gyerekek 
megismerkedhetnek a természetvédelmi őrök felszereléseivel, munkájával is. 
 
 

Játékos természetismereti foglalkozás Orgovány 
 

Időpont: 2017. július 6. 

Helyszín: Általános Iskola Orgovány 

Találkozás: 9 órától 

Információ: oktatasio@knp.hu, +36 (76) 500-068 

Max. létszám: 40 fő 

A nemzeti park területén levő település iskolájában délelőtt az iskolások és szüleik részére 
természetismereti játszóházat, foglalkozásokat és tanösvény túrát tartunk. A gyerekek 
megismerkedhetnek a természetvédelmi őrök felszereléseivel, munkájával is. 
 
 

Bugaci kalandos túra az éj leple alatt 
 

Időpont: 2017. július 7. 

Helyszín: Bugac 

Találkozás: 20 órakor a Karikás Csárda előtt 

Táv: 4 km 

Jelentkezés: Előzetes bejelentkezés szükséges július 5-ig! 

Információ: Lucza Mák: +36 (30) 288-6223 

Max. létszám: 30 fő 

Ismerkedés az éjszakai állatok életmódjával, hangjaival. 
 
 

Kolon-tavi séta 
 

Időpont: 2017. július 8.  

Helyszín: Kolon-tó, Izsák 

Találkozás: 9:00, Izsák, focipálya parkoló; 6070, Mező utca 4. 
GPS: 46.809573, 19.338490 

Táv: 16 km 

Jelentkezés: Előzetes bejelentkezés szükséges július 1-ig! 

Információ: Morvai Edina, +36 (70) 4118-445, kolonvilag@kolon-to.com 

Max. létszám:  30 fő 

Az egész napos program során gyalogtúra indul a Madárvártára a Kolon-tó partján. A látogatók 
megismerhetik a Kolon-tó nádasának madárvilágát és betekintést nyerhetnek a Madárvárta életébe. 
Ezután a Bikatorok tanösvényt járjuk be, majd visszaindulunk Izsákra a Matyó-dűlőn. 
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A szegfűvirágzás ünnepe – túra a Bodoglári homokbuckákban 

 

Időpont: 2017. július 9. 

Helyszín: Tartós szegfű tanösvény ( Kiskunmajsa-Bodoglár) 

Találkozás: 9:00 a tanösvény pallósora előtti pihenőhely, a Soltvadkert-Kiskunmajsa közötti 
közúton, Tázlár és Bodoglár települések között, a 16,3 km szelvénynél, a táblával 
megjelölt földútnál kell betérni (WGS: 46,538780; 19,590480). 

Táv: 2 

Jelentkezés: Előzetes bejelentkezés szükséges július 7-ig! 

Információ: Somogyi István, +36 (30) 4884-534 

Max. létszám: 40 fő 

Európa egyik legritkább, vadon élő virága a tartós szegfű. A világon kizárólag a Duna-Tisza köze 
homokvidékein fordul elő ez a fokozottan védett növény. A túra során más jellegzetes homoki 
növényfajok mellett megcsodálhatjuk ennek a ritka növénynek itteni virágzó állományát. 
 
 
 

KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG SZERVEZÉSÉBEN 
 
 

A nyár virágai 
 

Időpont: július 3. 9.00-12.00 

Helyszín: Biharugra 

Találkozás: Bihari Madárvárta 

Táv: Kb. 2 km 

Részvételi díj: díjmentes 

Jelentkezés: Előzetes bejelentkezés, időpont egyeztetés szükséges!  
Bíró István természetvédelmi tájegységvezető:  +36 (30) 475 1785 

Információ: +36 (30) 475 1785, madarvarta@kmnp.hu 

A Sző-réti tanösvényt végigjáró vendégeink különleges élőhelyeken sétálva ismerhetik meg a 
fokozottan védett terület értékes élővilágát.  A túra vonala érinti a mocsarat, bepillantást enged az 
ürmös szikesek egyedi növényvilágába, míg a pihenőhely mellett az alföldi erdőfoltok odvas fáinak 
jelentőségéről, a különböző költőládákról szerezhetünk bővebb ismereteket. 
 
 
 

Nyári lajstrom a szikkadó sziken 
 

Időpont: július 3. 9.00-15.00 

Helyszín: Szabadkígyós 

Találkozás: 5712 Szabadkígyós, sportpálya parkolója É 46o35’57.03” K 21o05’01.33” 

Táv: 10 km 

Részvételi díj: 480 Ft/fő 

Jelentkezés: Előzetes bejelentkezés, időpont egyeztetés szükséges! 
Boldog Gusztáv természetvédelmi őrkerület-vezető: 00 36 30 475 1777 

Információ: +36 (30) 475 1777, kmnp@kmnp.hu 

Sarlós Boldogasszony ünnepére emlékezve pusztai és erdei környezetben tett kiránduláson 
vesszük számba a védett terület főbb élőhely típusait. 
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Két lábbal négy láb nyomában 
 

Időpont: július 4-9. 9.00-17.00 

Helyszín: Szarvas 

Találkozás: Körösvölgyi Látogatóközpont és Állatpark, 5540 Szarvas, Anna-liget 1.  
GPS-koordináták: 46º 51’29.39” É  20º 31’ 31.57” K 

Táv: Kb. 2 km 

Részvételi díj: teljes árú belépő 900 Ft, kedvezményes: gyermek, diák és nyugdíjas belépő 650 Ft, 
családi belépőjegy (2+2 fő) 2.800 Ft további gyermek után a belépő díja 400 Ft. 

Jelentkezés: Körösvölgyi Látogatóközpont és Állatpark: +36 (30) 475 1789,  korosvolgy@kmnp.hu 

Információ: +36 (30) 475 1789, korosvolgy@kmnp.hu 

Játékos családi vetélkedő. Egy kiváló csapatépítő kaland a szabadban. Aki a délelőtt folyamán tesz 
látogatást nálunk és kedvet érez hozzá, a látnivalókon túl egy érdekes természetvédelmi témájú 
játék részesévé is válhat. Minden, a játékban részt venni kívánó család, egyénileg, egy menetlevél 
segítségével indulhat „felfedező” útra a páratlan szépségű Anna-ligetbe és az ott elterülő 
állatparkba, így az érkezés, a délelőttön belül nem időponthoz kötött és a játék menete sem függ a 
többi résztvevőtől. A jól teljesítő családok apróbb ajándékokban részesülnek. 
 

Tematikus túra a Hármas-Körös hullámterében 
 

Időpont: július 4.14.00-17.00 

Helyszín: Szarvas 

Találkozás: 5540 Szarvas, Halásztelki-tanösvény indító táblájánál. 
GPS-koordináták: É 46°54'44.64" K 20°33'42.06" 

Táv: 3,5 km 

Részvételi díj: 480 Ft/fő 

Jelentkezés: Előzetes bejelentkezés, időpont egyeztetés szükséges! 
Tóth Tamás természetvédelmi területfelügyelő: +36 (30) 475 1780 

Információ: +36 (30) 475 1780, kmnp@kmnp.hu 

A Halásztelki tanösvény nyitott könyvként mutatja be a Dél-alföld egyik jellegzetes tájformájának 
és élőhelyének, a Hármas-Körös hullámterének növény- és állatvilágát, kultúrtörténetét. 
 
 

Kardoskúti Madárvonulási Múzeum megtekintése 
 

Időpont: július 6. 9.00-14.00 

Helyszín: Kardoskút 

Találkozás: 5945 Kardoskút, Pusztaközponti Múzeum. GPS-koordináták: É46° 29´ 02,27” K20° 
39´ 06,62” 

Részvételi díj: díjmentes 

Jelentkezés: Előzetes bejelentkezés, időpont egyeztetés szükséges! 
Kotymán László természetvédelmi tájegységvezető:  00 36 30 475 1770 

Információ: +36 (30) 475 1770, kmnp@kmnp.hu 

A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság legújabb fejlesztéseként, Magyarországon egyedülálló 
módon, idén nyitotta meg kapuit a Kardoskúti Madárvonulás Múzeuma interaktív kiállítás. A 
tárlaton megismerhető a madárvonulás varázslatos jelenségének részletei, a Kardoskúti Fehér-tó 
értékes élővilága és kiemelkedő szerepe az európai madárvonulásban, illetve a Körös-Maros 
Nemzeti Park Igazgatóság e térségben folytatott természetvédelmi tevékenysége. A kiállítás 
megtekintése után a látogatóknak lehetősége nyílik madárlesre is a Lófogó-ér melletti megfigyelő 
toronyból szakvezetéssel. 
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Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság szervezésében 
 

A lápok világa 
 

Időpont: 2017.07.05, 2017.07.08 

Helyszín: Szőce, Lápok Háza 

Találkozás: Lápok Háza, 10.00 

Táv: 1 km 

Részvételi díj: ingyenes 

Jelentkezés: Előzetes bejelentkezés, időpont egyeztetés szükséges! 
tourinform.orseg@gmail.com 

Információ: Tourinform Őrség, tel: +36 (94) 548-034, email: tourinform.orseg@gmail.com, 
www.orseginemzetipark.hu 

Max. létszám: 50 fő 

A látogatók megismerhetik a lápok titokzatos világát, illetve sétát tehetnek a tőzegmohás lápréten. 
 

Túra a Kőszegi Tájvédelmi Körzetben 
 

Időpont: 2017.07.04. 

Helyszín: Kőszeg, Aradi vértanuk parkja 

Találkozás: Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpont, 8.30 

Részvételi díj: ingyenes 

Jelentkezés: Előzetes bejelentkezés, időpont egyeztetés szükséges! 
koszegitk@gmail.com 

Információ: Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpont  
tel: +36 (94) 563-174, email: koszegitk@gmail.com web: www.buboscinge.hu 

Max. létszám: 30 fő 

A túrán résztvevők a Kőszegi Tájvédelmi Körzet természeti értékeivel ismerkedhetnek meg. 
 

 
Látogatás a Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpontban 

 

Időpont: 2017.07.06. 

Helyszín: Kőszeg, Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpont 

Találkozás: Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpont, Aradi vértanuk parkja 

Részvételi díj: ingyenes 

Jelentkezés: koszegitk@gmail.com  

Információ: Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpont tel: +36 (94) 563-174,  
email: koszegitk@gmail.com web: www.buboscinge.hu 

A központ látogatói interaktív formában ismerkedhetnek a környék élővilágával és a természettel. 
 
 

Sághegyi Múzeum 
 

Időpont: 2017.07.07. 

Helyszín:  Celldömölk-Sághegy 

Találkozás: Sághegyi Múzeum 12.00-18.00-ig 

Részvételi díj: ingyenes 

Jelentkezés: koszegitk@gmail.com 

Információ: Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpont tel: +36 (94) 563-174,  
email: koszegitk@gmail.com web: www.buboscinge.hu 

Interaktív kiállítás a Sághegy történetéről, természeti értékeiről, bányászatáról és szőlőkulturájáról.  
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Vadlovas túra az Őrségben 
 

Időpont: 2017.07.03 

Helyszín: Szalafő-Pityerszer 

Találkozás: Szalafő-Pityerszer, 10.00 

Táv: 2 km 

Részvételi díj: ingyenes 

Jelentkezés: Előzetes bejelentkezés, időpont egyeztetés szükséges! 
tourinform.orseg@gmail.com 

Információ: Tourinform Őrség, tel: +36 (94) 548-034,  
email: tourinform.orseg@gmail.com, www.orseginemzetipark.hu 

Max. létszám: 20 fő 

Őshonos háziállatok, eurázsiai vadló és európai bölény megtekintése, fotózása vezetett túrával. 
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