
 
 

Nagycsaládosok napja  
nemzeti parkjainkban 

 

Időpont: július 8. (szombat)  

Helyszín: országszerte számos helyszínen 

 

A Magyar Nemzeti Parkok Hete utolsó hétvégéjén, július 8-án szombaton külön figyelmet 

szentelünk a nagycsaládosoknak, ezért országszerte több helyszínen várjuk a kicsiket és nagyokat 

egyaránt. 

 

AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 

Július 3-9.  között a Magyar Nemzeti Parkok Hete idején kedvezmény jár. 

Kedvezményes barlangtúrák (-20%) 

Naplemente után az erdő sejtelmessé, romantikussá válik, megelevenedik. Az éjszakai erdőben 

bátorságpróbánk alatt kipróbáljuk a nesztelen lopódzást, lecsendesedve hallgatjuk az erdő 

különleges neszeit. 
 

Telihold túra 

Találkozás: 20.00 Aggtelek, Baradla-barlang fogadótérsége, Tourinform előtt. 

Helyszín: Baradla-tető–Mész-völgy–Baradla-oldal. 

Táv: 3 km, 3 óra. 

Részvételi díj: 

500 Ft/fő – teljes árú, 350 Ft/fő – min. 10 fős csoport esetén, 250 Ft/fő – 

diák, nyugdíjas, 1000 Ft/család. 

A túra előzetes bejelentkezés esetén (legkésőbb július 7-ig) indul. Min. 5 

fő jelentkezése vagy 5 egész jegy megváltása esetén indítunk túrát. 

Jelentkezés: 
Tourinform-Aggtelek, tel: 48/503-000, naturinform.anp@gmail.com, 

www.anp.hu 

Maximális létszám: 30 fő 

Gyermeknapi kedvezmény a Kincskereső játékösvényen 

Találkozás: 08:00-16:00 

Helyszín: Aggtelek 

Táv: 1 km, 1 óra 

Részvételi díj: 50% kedvezménnyel: 250 Ft/kincskereső felszerelés 

Jelentkezés: 
Tourinform-Aggtelek, 48/503-000, naturinform.anp@gmail.com, 

www.anp.hu 

mailto:naturinform.anp@gmail.com
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2016-ban szakmai zsűri döntése alapján a Kincskereső játékösvény lett az Év ökoturisztikai 
tanösvénye. Az kincskereső útvonalat sikeresen végigjárók garantált ajándékban részesülnek. 
 

BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 

20 éves a Balaton-felvidéki Nemzeti Park 
 

A fesztiválon tánccal, élőzenével, kirakodóvásárral, kézműves portékákkal, helyi kistermelők 
minőségi termékeivel várjuk látogatóinkat. Gyerekek számára kézműves játszóház, állatsimogató 
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 Kis-Balaton élővilágát bemutató kiállítás, a bivalytörténeti bemutató és sétaút játékos elemekkel, 
pihenőhelyekkel és kilátópontokkal a vendégek kikapcsolódását szolgálja. 

 

BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 

Bükk természeti értékeit bemutató „Karszt és élővilág” kiállítás ingyenes látogatása 
Nyugati Kapu Oktató- és Látogatóközpont, Felsőtárkány (10:00-18:00) 

 

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.  

DUNA-DRÁVA NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 

Ős-Dráva Látogatóközpont 

NOE tagsági kártyával rendelkezők részére 50%-os kedvezmény az aktuális belépőjegy árából, 

illetve az eszközök (kerékpárok, játékok és sporteszközök, főzőeszközök) bérleti díjából. 

Bivalyfesztivál 

Találkozás: Kápolnapuszta, Bivalyrezervátum 

Helyszín: 9:00-19:00 óra 

Részvételi díj: 

A születésnap alkalmából a felnőtt látogatók kedvezményes jegy 

váltásával tekinthetik meg ezen a napon a bemutatóhelyet. 

Három, ill. több gyermekkel érkező nagycsaládosok számára a program 

térítésmentes. 

Jelentkezés: Fejes Éva, +36 (30) 664-0404, bfnp.kisbalaton@gmail.com 

Őserdő túra 

Találkozás: 
Bánya-hegyi elágazó (Répáshuta közelében); 10:00 – 16:00 óra 

GPS: N48.058713, E20.505412 

Helyszín: Bükki Őserdő 

Táv: 
Bánya-hegy - Három kő – Őserdő - Toldi kapu - Imó-kői-forrás - Tamás-

kútja. 

Részvételi díj: ingyenes 

Jelentkezés: Előzetes bejelentkezés szükséges! jelentkezes@bnpi.hu 

Ős-Dráva Látogatóközpont – Ingyenes szakvezetés a Hagyományos gazdálkodás tanösvényen 

Találkozás: 10.00, 13.00 

Helyszín: Ős-Dráva Látogatóközpont 

Táv: 1600 m 

mailto:bfnp.kisbalaton@gmail.com


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

A részvevők először kenutúrán vehetnek részt a Duna hullámterén található Külső-Béda 

mellékágon, majd tárlatvezetésen vehetnek részt a Fehér Gólya Múzeumban. 

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

 

 

DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 
 

Budapesttől 30 km-re délre találjuk az Ócsai Tájvédelmi Körzetet, amely az Alföldre oly jellemző 
lápos, ingoványos turjánvidékből őrzött meg egy darabkát. 

Az ócsai öregfalu központjában, a XIII. századi premontrei bazilika közvetlen szomszédságában 
állnak a Tájház nádfedeles épületei, melyekben néprajzi és népviseleti gyűjtemény, valamint 
iskolatörténeti-, tojás-, gyöngy-, ásvány- és természetismereti kiállítás látható. Tájház épület 
együttesének megtekintése, szakvezetéses túrák 2 tanösvényünkön, népi játékok kipróbálása, 
kézműves foglalkozások: játék- és tárgykészítés hagyományos anyagokkal és eszközökkel. 

 

Hódító hód kenutúra 

Találkozás: 9.30 

Helyszín: Baja – Vén-Duna 

Táv: 8 km 

Részvételi díj: 1500 Ft/fő 

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

Maximális létszám: 40 fő 

Gólyák nyomában Béda-Karapancsán 

Találkozás: 9.00  

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

Táv: 7 km 

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

Jelentkezés: Előzetes bejelentkezés szükséges! 30/846-6020 

Maximális létszám: 40 fő 

Az ormánsági rétek nappali lepkéi 

Találkozás: 8.00 

Helyszín: Drávaiványi legelő (falutól délre) 

Táv: 1-2 km 

Részvételi díj: 500 Ft/fő 

Ócsai Tájház és tanösvény túrák 

Találkozás: 10:00-17:00 óráig 

Helyszín: 2364 Ócsa, Dr. Békési Panyik Andor u. 4-6. 

Táv:  

Részvételi díj: 

Tájházi belépőjegy: 600 Ft/fő (az együttműködési megállapodásnak 
megfelelően szülők és 2 gyerek részére kell megváltani) 
Tanösvényen szakvezetési díj: 600 Ft/fő (Erre külön kedvezmény nem 
vonatkozik. Ingyenesen vehetik igénybe: fogyatékkal élők + 1 fő kísérő 
és a 3 éven aluliak) 



FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete tagkártyával a lenti árakból 

20% kedvezményt biztosítunk 

A nyíltvízi hajózás felejthetetlen élményét megtapasztalva tekinthetjük meg a Hansági-főcsatornát 
és az Ezüst-tavat a Fertő magyar oldalán a környezet károsítása nélkül. A túra során találkozunk a 
táj történelmi jellegzetességeivel, mint például a fertői halászok kunyhója, vagy a határőrök 
megfigyelőtornyai, emellett a nyíltvízen szemet gyönyörködtető panoráma, és rengeteg madár 
fogad bennünket a kb. 1-1,5 órás hajóút során. 

A 3 órás vízitúra során a Fertő zegzugos csatornáinak és a nádasba záródott belső tavainak 

élővilágát fedezzük fel a Vízi Rence Túraútvonalon haladó kenutúra alkalmával. 3 és 4 fős 

kenukkal haladva, a nádas mocsár vízi ösvényének érdekes mocsári növényeivel és a nádas 

rejtekében élő állatokkal találkozhatunk. 

Barangolás a hajdani vadvíz ország rejtett útjain. Hany Istók nyomán haladva a Hanság nehezen 
megközelíthető területeinek gazdag élővilága tekinthető meg a 4 órás túra során.  
Közlekedési eszköz – Land Rover Defender – biztosított. 
 

HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 
 

Szolárhajóval a Fertőn 

Találkozás: 
Hansági-főcsatorna, parkoló, 9.00-tól  és 14.00-tól 

GPS: 47°40'42.01'' N / 16°50'53.45'' E 

Részvételi díj: 3.000 Ft/fő, de min. 15.000 Ft/túra 

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

Maximális létszám: 9 fő/hajó (2 hajó) 

Kenutúra a nádasban 

Találkozás: 
Balf és Fertőrákos között, a Csárdakapui-főcsatorna, parkoló 
9.00-tól  és 14.00-tól 
GPS: 47°40'41.95'' N / 16°40'38.48'' E 

Részvételi díj: 3000 Ft/fő, 6-14 éves korig 1500 Ft/fő 

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

Kalandos túra a Hanságban 

Találkozás: 
Öntésmajor, Hanság Élővilága Kiállítás ; 9.00 - 13.00  

GPS: 47°38'28.78'' N / 17°02'47.26'' E 

Részvételi díj: 3.000 Ft/fő, de min. 12.000 Ft/túra. 

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

Maximális létszám: 7 fő 

Kalandos utazás a múltba - nagycsaládos akció a Hortobágyi Vadasparkban 

Találkozás: 10.00-18.00 (A program időtartama: 1 óra 40 perc) 

Helyszín: Hortobágy 

Részvételi díj: 

Családi jegy: 3200 Ft/család. Kedvezmény: aki családi belépőjegyet 
vásárol a vadasparkba, ingyen mehet be a HNPI néprajzi kiállításaiba 
(Pásztormúzeum, Körszín, Hortobágyi Csárda  kiállítás). További 
kedvezmény: aki helyesen kitölti a kiállításokban található TOTÓ-t, az 
ingyenes 3D-s filmvetítésen vehet részt. 

Jelentkezés: 

Előzetes bejelentkezés szükséges!  

HNP Látogatóközpont Tel.: +36 (52) 589-321, +36 (52) 589-000; E-mail: 

info@hnp.hu; www.hnp.hu/vadaspark 

mailto:info@hnp.hu
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A Vadasparkba látogatók megismerhetik az egykoron Hortobágyon élt állatokat, mint például a 
sakált, farkast, őstulkokat, vadlovakat, gödényt és a fakókeselyűt, valamint találkozhatnak 
darvakkal, vízimadarakkal, őzekkel, vadmacskákkal, rétisasokkal, görényekkel, ürgével, 
vaddisznóval is. A Vadasparkba kizárólag a Pásztormúzeum mellől induló nemzeti park 
járművével lehet kijutni. A vadasparkban lévő játszótér ingyenesen használható. 

 

A hortobágyi halastavak közül a Hortobágy-Halastó Közép-Európa legnagyobb madárnyugvó- és 
pihenőhelye. Természeti túránk során a terület leglátványosabb részeit mutatjuk be. Lehetőség 
nyílik gémfélék, kócsagok, récék, vadlibák megtekintésére. A tanösvény mentén egy bivalycsorda 
is megfigyelhető. A kisvasút végállomásánál egy kb. 1 óra jut egy könnyű sétára egy pallóúton, 
felnézni egy 9 méteres magaslesre, s megtekinteni a madárvilágot és a halastavak élővilágát. 

 
 

A lovakról és a lovasokról szól a hétvége a Hortobágyon. A Hortobágyi Lovasnapok az elmúlt 
évtizedekben a térség meghatározó és országhatárokon átívelő ismertségű rendezvényévé nőtte ki 
magát, amelynek célja a Hortobágyra jellemző pásztorkultúra múltjának és jelenének 
megismertetése és népszerűsítése. 

 

A ma 60 hektár területű park 1200 fajt számláló növényállományával Magyarország legnagyobb 
arborétumai közé tartozik. A látogatókat korszerű látogatóközpont, 120 főt befogadó 
konferenciaterem, 14 m magas kilátó, valamint 3,5 km hosszan kövezett sétaút és hangulatos vízi 
világ is várja. 

 

Vonatozás "Sziktipró"-val a hortobágyi halastavaknál 

Találkozás: 
Hortobágy-halastó, Menetrend: 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 (A program 

időtartama: 1 óra 40 perc) 

Helyszín: Hortobágyi-halastó 

Részvételi díj: 

Családi jegy: 2800 Ft/család. Kedvezmény: aki családi menetjegyet 
vásárol a kisvasútra, ingyen mehet be a HNPI néprajzi kiállításaiba 
(Pásztormúzeum, Körszín, Hortobágyi Csárda kiállítás). További 
kedvezmény: aki helyesen kitölti a kiállításokban található TOTÓ-t, az 
ingyenes 3D-s filmvetítésen vehet részt. 

Jelentkezés: 

Előzetes bejelentkezés szükséges! 
HNP Látogatóközpont Tel.: +36 (52) 589-321, +36 (52) 589-000; E-mail: 
info@hnp.hu; A kisvasútra 10 főtől előzetes bejelentkezés szükséges. 
www.hnp.hu/kisvasut 

51. Hortobágyi Lovasnapok 

Helyszín: Hortobágy-Máta 

Részvételi díj: 
A NOE-én keresztül regisztrált első 100 fő ingyenes lovasnapokra szóló 
belépőjegyet kap. 

Jelentkezés: 
Előzetes bejelentkezés szükséges! 
Tel.: +36 (52) 589‐110; E‐mail: pasztorne.soos.gabriella@hortobagy.eu; 
www.hortobagy.eu; www.hortobagyilovasnapok.hu 

Barangolás a Tiszakürti Arborétumban 

Találkozás: 5471 Tiszakürt, Bolza gróf út 5., 8.00-18.00 

Részvételi díj: 
Családi jegy: 1600 Ft/család. Kedvezmény: amely nagycsaládos családi 
belépőjegyet vásárol, ingyenes játszóházi programon vehet részt. 

Jelentkezés: 
Tiszakürti Arborétum Tel.: +36 (56) 318-338; Tel.: +36 (56) 568-020; E-
mail: arboreta@hnp.hu; www.hnp.hu/arboreta 

mailto:info@hnp.hu
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Esti vadasparki látogatás szafari autóval, szakvezető kíséretével, melyet a naplemente varázsol 
különleges hangulatúvá.  

KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 
 

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. 

 

Minden korosztály számára kínál érdekességeket fehér-tavi kirándulásunk, melyen megismerhetik 
a nyári időszak jellemzőbb növényeit és megleshetik a tórendszer madárvilágát és az élővilág más 
érdekességeit. 

 

 

KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 
 

Naplemente szafari a Hortobágyi Vadasparkban 

Találkozás: 2017. július 7-8. 17.30, 18.45, 20.00 óra. 

Részvételi díj: 2.200 Ft/fő 

Jelentkezés: 
Előzetes bejelentkezés szükséges, legkésőbb a program napján 14.00 óráig. Tel: 

+36 (52) 589-000, +36 (52) 589-321;E-mail: info@hnp.hu 

Maximális létszám: Minimum létszám 4 fő/turnus, maximum létszám 7 fő/turnus. 

Túra a Kolon-tónál 

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

GPS: 46.809573, 19.338490 

Táv: 16 kilométer földúton 

Részvételi díj: térítésmentes 

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

Maximális létszám: Előzetes bejelentkezés szükséges július 1-ig! 

A nád rejtekén - családi túra a szegedi Fehér-tónál 

Találkozás: 

9:00, a Tisza-völgyi Bemutatóháznál (E5 út; a 158-as km szelvénynél.) 

Megközelítés: Szegedről helyközi buszjárattal vagy személyautóval az 

E5-ös úton. 

Helyszín: Fehér-tó 

Táv: 5 km 

Részvételi díj: térítésmentes 

Jelentkezés: Ábrahám Krisztián, +36 30/638-0297, abrahamk@knp.hu 

Maximális létszám: 10 fő feletti csoportok  esetében előzetes bejelentkezés szükséges! 

Két lábbal négy láb nyomában - Családi felfedező túra az Állatparkban 

Találkozás: 9-17 óráig 

Helyszín: 
Körösvölgyi Látogatóközpont és Állatpark, Szarvas, Anna-liget 1. 

GPS: 46º 51’29.39” É  20º 31’ 31.57” K 

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: +36 (30) 475 1789, E-mail:  korosvolgy@kmnp.hu  

mailto:info@hnp.hu
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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. 

 

ŐRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 
 

A körülöttünk élő ehető, vagy valamilyen egyéb formában felhasználható növények 
megismerését szolgálja ez a túra. 

Ehető és gyógynövény túra 

Találkozás: Szatta, kápolna, 10:00 óra; GPS: 46.797543, 16.479573 

Táv: 3 km 

Részvételi díj: térítésmentes 

Jelentkezés: 
A túrára előzetes jelentkezést kérünk a +36-94/548-034-es 
telefonszámon, vagy a tourinform.orseg@gmaill.com e-mail címen. 

mailto:tourinform.orseg@gmaill.com

