Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
programjai
2013. október
október 4-6.

Lovastúra a Hortobágyi Nemzeti Parkban
fél- és egynapos csillagtúrák Hortobágy-Mátáról
A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság október első hétvégéjén olyan lovas túrát
szervez, ami kuriózumnak tekinthető, hiszen nem gyakran adatik meg, hogy lovasok
védett, háborítatlan területeken lovagolhassanak. Most, a túra keretében a nemzeti park
természetvédelmi őrének vezetésével színes, élménydús szakvezetésében ismerhetik meg
a puszta élővilágát, néprajzi értékeit, valamint a tájalakulásról és a hortobágyi
pásztoréletről is hallhatnak sok hasznos információt. A túrák során darvak megfigyelésére
is alkalom nyílhat, hiszen ebben az időszakban várhatóan már több 10 ezer daru
tartózkodik a Hortobágyon.
Találkozás október 4-én: Hortobágy-Máta, Nyerges Presszó; 10.00
A félnapos túrák időtartama kb. 6 óra, távja 20-30 km, az egész napos túráké kb. 9 óra,
távja 40-50 km. Részvétel saját lóval, de korlátozottan van lehetőség a helyszínen hátasló
bérlésre is. A lovak elszállásolása a Mátai Ménesben biztosított.
A túrákra előzetes bejelentkezés szükséges, a program részvételi díjas
Költségek:
Részvételi díj saját lóval: 1.500 Ft/fő
Lovak elszállásolása a Mátai Ménesben: 2.000 Ft/ló/éj.
Hátasló bérlés a Mátai Ménesnél: 30.000 Ft/ló/3nap.
További információ, jelentkezés:
HNP Látogatóközpont és Kézművesudvar
Tel.: 52/589-000
Fax: 52/589-321
E-mail: oktatas@hnp.hu

október 5-6.

Európai Madármegfigyelő Napok
Hortobágy-halastavi Madarász Napok
Az Európai Madármegfigyelő Napokhoz csatlakozva regisztrációt követően adatgyűjtést
végzünk gyalogtúránk során, melyet nemzeti parki szakemberrel, Ramsari-területen
található tanösvényen vezetünk.
Helyszín: Hortobágyi-halastó
Találkozó, helyszíni regisztráció: Hortobágy-halastavi Kisvasút jegypénztára, 9.00
Gyalogtúra távja: kb. 10 km
Részvételi díj: regisztráltaknak ingyenes
Információ: Tel.: 52/589-000 • E-mail: oktatas@hnp.hu

október 5.

Madárgyűrűzési bemutató a Cégénydányádi Kastélyparkban
Helyszín: Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet, Cégénydányád
Madárgyűrűzési bemutató.
Találkozás: a Kastélypark főbejáratánál
A program időtartama: 9.00-11.30
A program időjárásfüggő.
Részvételi díj: ingyenes
Információ: Habarics Béla 30/625-2116
Előzetes egyeztetés szükséges.

október 5-6.

Vezetett túra a darvak nyomában
A daruvonulás az ősz legvonzóbb és leglátványosabb természeti eseménye a
Hortobágyon. A több tízezer daru naponta ismétlődő, alkonyathoz kötődő mozgalmának,
a daruhúzásnak a megtekintésére szervezett program.
A programhoz saját gépjármű szükséges!
Programkezdés: 15.00
Részvételi díj: 1000 Ft – 2500 Ft
Előzetes bejelentkezés szükséges – Tel.: 52/589-000 • Tel./fax: 52/589-321
E-mail: info@hnp.hu
Állatok Világnapja a Hortobágyi Vadasparkban
Helyszín: Hortobágy-Malomháza, Hortobágyi Vadaspark
Október 4-e, Assisi Szent Ferenc az állatok védőszentjének halála napja. Ezen a napon,
az állatok világnapját ünnepeljük, amikor is a vadon élő állatok védelmére hívjuk fel az
emberek figyelmét.
Október 5-én és 6-án a világnap alkalmából a nemzeti park munkatársai ingyenes
szakvezetést biztosítanak a Hortobágyi Vadaspark látogatói számára.
Időpont: 10.00-14.00
A program időtartama: kb. 2 óra
Maximum létszám 25 fő/turnus.
A program időjárásfüggő.
Részvételi díj: belépőjegy (1500 Ft/felnőtt, 700 Ft/diák, nyugdíjas)Időpont: 10.00-14.00
Maximum létszám 25 fő/turnus.
Részvételi díj: belépőjegy
Információ: Tel.: 52/589-000 • Tel./fax: 52/589-321
E-mail: info@hnp.hu • www.hnp.hu

október 12-13.

Vezetett túra a darvak nyomában
A daruvonulás az ősz legvonzóbb és leglátványosabb természeti eseménye a
Hortobágyon. A több tízezer daru naponta ismétlődő, alkonyathoz kötődő mozgalmának,
a daruhúzásnak a megtekintésére szervezett program.
A programhoz saját gépjármű szükséges!
Programkezdés: 14.00
Részvételi díj: 1000 Ft – 2500 Ft
Előzetes bejelentkezés szükséges – Tel.: 52/589-000 • Tel./fax: 52/589-321
E-mail: info@hnp.hu
Darvas piknik a Hortobágyi Vadasparkban
Helyszín: Hortobágy-Malomháza, Hortobágyi Vadaspark
Ha végtelen látóhatár és csípős októberi alkony, akkor daruvonulás!
Az őszi, bágyadt napsütésben darvak ezreinek, tízezreinek krúgatása különös,
megnyugtató hangulattal ajándékozza meg a szemlélőt.
Piknikeljen velünk a vadasparkban, ismerje meg a vadasparkban élő állatokat,
majd nézze, hallgassa velünk a naplemente körüli daruhúzást.
Programelemek:
Vadasparki látogatás szakvezetéssel, darvakról szóló előadás, darules, piknik.
A piknik hangulatát a darvak vonulása teszi különlegessé.
Időpont: 14.30 – 18.00
A program időtartama: 3,5 óra
Maximum létszám: 50fő/turnus
Részvételi díj: 2000 Ft/felnőtt; 1000 Ft/gyerek (18 éves korig)
A program függ a madarak aktuális vonulási útvonalától.
Előzetes bejelentkezés szükséges: Tel: 52/589-000 • Tel./Fax: 52/589-321
E-mail: info@hnp.hu

október 18-22.

Hortobágyi filmhét
Helyszín: Debrecen, Apolló mozi
Információ: www.hnp.hu

október 19.

Madárgyűrűzési bemutató a Hortobágyi-halastónál
Találkozás: Hortobágy-halastavi Kisvasút indítóállomás; 7.00
A program időtartama: kb. 5 óra
A program időjárásfüggő.
Részvételi díj: 600 Ft/felnőtt, 400 Ft/diák vagy a területre érvényes nemzeti parki
belépőkártya
Információ: Tel.: 52/589-000 • Fax: 52/589-321 • E-mail: oktatas@hnp.hu

október 19-20.

Daruünnep
hajnali darules kisvonattal,
nappali darutúra a darvak táplálkozó helyeire,
esti darubehúzás megtekintése kisvonattal, saját autóval, gyalogosan
daru udvar – kézműves foglalkozás, darutánc bemutató és tánctanulás
büfé meleg ételekkel, nemzeti parki termék vásár (szürke marha, bivaly és őstulok
szalámi is kapható)
derült égbolt esetén csillagászati bemutató
Információ: Tel.: 52/589-000 • Tel./fax: 52/589-321
E-mail: info@hnp.hu • www.hnp.hu
Vezetett túra a darvak nyomában
A daruvonulás az ősz legvonzóbb és leglátványosabb természeti eseménye a
Hortobágyon. A több tízezer daru naponta ismétlődő, alkonyathoz kötődő mozgalmának,
a daruhúzásnak a megtekintésére szervezett program.
A programhoz saját gépjármű szükséges!
Programkezdés: 14.00
Részvételi díj: 1000 Ft – 2500 Ft
Előzetes bejelentkezés szükséges – Tel.: 52/589-000 • Tel./fax: 52/589-321
E-mail: info@hnp.hu
Darvas piknik a Hortobágyi Vadasparkban
Helyszín: Hortobágy-Malomháza, Hortobágyi Vadaspark
Ha végtelen látóhatár és csípős októberi alkony, akkor daruvonulás!
Az őszi, bágyadt napsütésben darvak ezreinek, tízezreinek krúgatása különös,
megnyugtató hangulattal ajándékozza meg a szemlélőt.
Piknikeljen velünk a vadasparkban, ismerje meg a vadasparkban élő állatokat,
majd nézze, hallgassa velünk a naplemente körüli daruhúzást.
Programelemek:
Vadasparki látogatás szakvezetéssel, darvakról szóló előadás, darules, piknik.
A piknik hangulatát a darvak vonulása teszi különlegessé.
Időpont: 14.30 – 18.00
A program időtartama: 3,5 óra
Maximum létszám: 50fő/turnus
Részvételi díj: 2000 Ft/felnőtt; 1000 Ft/gyerek (18 éves korig)
A program függ a madarak aktuális vonulási útvonalától.
Előzetes bejelentkezés szükséges: Tel: 52/589-000 • Tel./Fax: 52/589-321
E-mail: info@hnp.hu

október 23.

Vezetett túra a darvak nyomában
A daruvonulás az ősz legvonzóbb és leglátványosabb természeti eseménye a
Hortobágyon. A több tízezer daru naponta ismétlődő, alkonyathoz kötődő mozgalmának,
a daruhúzásnak a megtekintésére szervezett program.
A programhoz saját gépjármű szükséges!
Programkezdés: 14.00
Részvételi díj: 1000 Ft – 2500 Ft
Előzetes bejelentkezés szükséges – Tel.: 52/589-000 • Tel./fax: 52/589-321
E-mail: info@hnp.hu

Vezetett túra a darvak nyomában
október 26-27.
A daruvonulás az ősz legvonzóbb és leglátványosabb természeti eseménye a
Hortobágyon. A több tízezer daru naponta ismétlődő, alkonyathoz kötődő mozgalmának,
a daruhúzásnak a megtekintésére szervezett program.
A programhoz saját gépjármű szükséges!
Programkezdés: 14.00
Részvételi díj: 1000 Ft – 2500 Ft
Előzetes bejelentkezés szükséges – Tel.: 52/589-000 • Tel./fax: 52/589-321
E-mail: info@hnp.hu
Darvas piknik a Hortobágyi Vadasparkban
Helyszín: Hortobágy-Malomháza, Hortobágyi Vadaspark
Ha végtelen látóhatár és csípős októberi alkony, akkor daruvonulás!
Az őszi, bágyadt napsütésben darvak ezreinek, tízezreinek krúgatása különös,
megnyugtató hangulattal ajándékozza meg a szemlélőt.
Piknikeljen velünk a vadasparkban, ismerje meg a vadasparkban élő állatokat,
majd nézze, hallgassa velünk a naplemente körüli daruhúzást.
Programelemek:
Vadasparki látogatás szakvezetéssel, darvakról szóló előadás, darules, piknik.
A piknik hangulatát a darvak vonulása teszi különlegessé.
Időpont: 14.30 – 18.00
A program időtartama: 3,5 óra
Maximum létszám: 50fő/turnus
Részvételi díj: 2000 Ft/felnőtt; 1000 Ft/gyerek (18 éves korig)
A program függ a madarak aktuális vonulási útvonalától.
Előzetes bejelentkezés szükséges: Tel: 52/589-000 • Tel./Fax: 52/589-321
E-mail: info@hnp.hu

Hortobágyi Nemzeti Park Látogatóközpont és Kézművesudvar
4071 Hortobágy, Petőfi tér 9.
Tel./Fax: 52 589-321, Tel.: 52 589-000
E-mail: info@hnp.hu
www.hnp.hu

•
•
•
•
•

Természetrajzi kiállítás a Nemzeti Park állat- és növényvilágáról
Információs iroda
Vezetett túrák, erdei iskolák, szakmai programok szervezése
Kiadványok, pólók, ajándéktárgyak értékesítése
Kézművesudvar, helyben dolgozó mesterekkel

A természetrajzi kiállítás és a Kézművesudvar megtekintése ingyenes.

Pásztormúzeum

Nyitva tartás:
Hétköznapokon:
október: 8.00 – 16.00
Hétvégéken:
október: 10.00 – 16.00

Kézművesudvar
októberben
előzetes bejelentkezéssel

4071 Hortobágy, Petőfi tér 1.
Tel.: 52 369-040

A híres Hortobágyi Pásztormúzeum a pusztai élet sajátosságait és
kulturális elemeit mutatja be élőképeken, archív filmeken,
képeken, használati eszközökön keresztül az érdeklődők számára.
A kiállítás nagyban kapcsolódik az épület alapvető funkciójához,
ugyanis az eredetileg szekérállásként funkcionált, ahol a hídi
vásárok idején a vásározók jelentős része a hortobágyi
pásztorokkal együtt megfordult.

Körszín kézműves kiállítás és vásár
4071 Hortobágy, Petőfi tér
Tel/Fax: 52 369-025
E-mail: info@hnp.hu

Az épületben berendezett kiállítást a Hortobágyra jellemző
kézműves
mesterségek
élőképszerű
megjelenítése
teszi
egyedülállóvá. Mindemellett a különböző mesterségek által
készített termékek meg is vásárolhatóak.

„A történelem országútján”- Tematikus csárdaútvonal a
Hortobágyon keresztül
A „csárdák útja” a Hortobágyi Nemzeti Parkban a Debrecen és Pest
közötti egykori kereskedelmi úton, a sóúton vezeti végig a látogatókat,
három helyszínen bemutatva a Hortobágy környéki csárdák életét.
A látogatók „A történelem országútján” elnevezésű tematikus
csárdaútvonalon a Hortobágyi Nemzeti Park kezelésében lévő kiállításokat
kereshetik fel. A jegy kiállításának napjától 1 hétig, intézményenként
egyszeri belépésre.
Belépés az egyes helyszínekre legkésőbb zárás előtt fél órával lehetséges.

A Pásztormúzeum, Körszín, Hortobágyi
csárda kiállítás nyitva tartása:
október: 10.00 – 16.00
Pásztormúzeumi belépőjegy:
Felnőtt: 700 Ft/fő
Diák/Nyugdíjas: 400 Ft/fő
Óvodás (csoportos érkezés estén): 100
Ft/fő
Családi jegy (max.2 fn, 3gy):1600 Ft
A belépőjeggyel a Körszín, a Hortobágyi
csárda és a Kadarcsi csárda kiállításai is
látogathatók
Körszín és Hortobágyi csárda kiállítás
belépőjegy:
Felnőtt: 200 Ft/fő
Diák/Nyugdíjas: 100 Ft/fő

Hortobágyi csárda kiállítás
Hortobágy, Petőfi tér 1.

A Hortobágyi Nagycsárda kultúrtörténeti, és építészeti örökség,
kiemelt műemlék. A 18. században épült népi klasszicista épület,
az Alföld leghíresebb, legnagyobb csárdája, és egyben Hortobágy
legrégibb építménye. A kiállítás az első formájában 1699-től létező
hortobágyi vendégfogadó történetét, a pusztai közlekedést és a
csárda híres vendégeit mutatja be multimédiás eszközökkel,
viseletpróbával és fotópontokkal.

Kadarcsi csárda kiállítás
A 33-as út mentén, a Nádudvari leágazásnál

A hortobágyi csárdák történetét, a csárdák egykori konyháját, a
letűnt alföldi betyárvilágot bemutató kiállítás viseletpróbával és
fotópontokkal. Szabadtéren megtekinthető építészeti hármas
egység, amelyet a csárda, szekérállás, és a Kadarcsi vízfolyáson
átívelő fahíd alkot.

A Kadarcsi csárda kiállítás nyitva tartása:
Előzetes bejelentkezéssel
Információ: 52/589-000
A kiállítás minden hétfőn zárva!
Belépőjegy: Felnőtt: 200 Ft/fő
Diák/Nyugdíjas: 100 Ft/fő

Hortobágy-halastavi Kisvasút
Tel./Fax: 52 589-321, Tel.: 52 589-000
E-mail: info@hnp.hu
www.hnp.hu

A közel 2000 ha halastórendszer Közép-Európa legnagyobb
madárnyugvó- és pihenőhelye, ahol az elmúlt 30 évben közel 300
madárfajt regisztráltak. A Halastavi Kisvasúttal kényelmesen
elérhetőek a távolabbi tavak, felállított magaslesek és
pihenőhelyek is. Az indítóállomásnál kiseszközös halászati
bemutató található.
Megközelítés:
A 33-as főút 67 km-nél található leágazásnál, Hortobágy-Halastó
irányába

Hortobágyi Vadaspark
Hortobágy - Malomháza
Tel./Fax: 52 589-321 • Tel.: 52 589-000
E-mail: info@hnp.hu
www.hnp.hu

A Hortobágyi Nemzeti Park természeti adottságaira alapozott
Hortobágyi Vadaspark kiválóan alkalmas az ősi puszta
vadvilágának bemutatására, ahol láthatóak az ember megjelenése
előtt ezen a tájon élő, de a civilizáció térhódítása miatt a területről
kiszorított állatfajok, mint pl.: farkas, sakál, Przewalski ló, keselyű,
pelikán, vadmacska, stb. Itt valamennyi generáció megtalálhatja a
számára hasznos és értékes időtöltési lehetőséget.
Megközelítés:
A Pásztormúzeumtól kizárólag a nemzeti park járművével

A kisvasút menetrendje:
Októberben
hétfő – péntek: csoportok részére előzetes
bejelentkezéssel
szombat - vasárnap: 10.00, 12.00, 14.00
Jegyár egy útra: Felnőtt: 800 Ft/fő
Diák/Nyugdíjas: 500 Ft/fő
Menettérti jegyár: Felnőtt: 1200 Ft/fő
Diák/Nyugdíjas: 700 Ft/fő
Családi: 3100 Ft (2 fn, max.3 gyerek)

Nyitva tartás:
október: 10.00 – 16.00
A nemzeti park járműve minden egész
órában indul be a területre, s miden fél
órában indul vissza.
Utolsó járat zárás előtt 1 órával indul.
Jegyár:
Felnőtt: 1500 Ft/fő
Gyerek (18 éves korig)/nyugdíjas: 700 Ft/fő
Szakvezetés igényelhető: 300 Ft/fő

Tanösvényeink
Hortobágyi Nemzeti Park
Hortobágy-Halastó bemutatóterület
(Öreg-tavi tanösvény)

Szálkahalmi bemutatóterület
(Szálkahalmi tanösvény)

Kiemelkedő fontosságú vízimadár élőhely, ahol
megismerhető a halastavak élővilága madármegfigyelő
tornyok, információs táblarendszer segítségével.
Bejárható gyalogosan, kerékpárral, kisvasúttal.

A területen megtalálhatók a szikes és a löszpusztai
növények egyaránt, s betekinthetünk egy szárnyékerdő és
a kunhalmok élővilágába is. A tanösvény megismerését
információs táblarendszer is segíti.
Bejárható gyalogosan.

Egyek-pusztakócsi mocsarak bemutatóterület
(Górési tanösvény)
Egy újjáélesztett mocsárvilág növény- és állatvilága
mellett Górés tanya sérült ragadozómadarai is
megtekinthetők a volierekben.
Bejárható gyalogosan.

Kerékpárút
•

Máta – Hortobágy-Halastó kerékpárút (10 km hosszú javított földút; használatához belépőkártya váltása kötelező)
(a kerékpárút használhatósága nagyban függ az időjárástól)

Belépőkártya rendszer
A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság kezelésében lévő területekre, tanösvényekre (Szálkahalmi tanösvény, Öregtavi tanösvény, Górési tanösvény) történő turisztikai célú belépés csak belépőkártyával lehetséges, amely belépési
engedélynek minősül.
Ár:

Belépőkártya ára egy tanösvényre:
felnőtt: 600 Ft/fő/nap
diák/nyugdíjas: 400 Ft/fő/nap
családi: 1600 Ft/család
Belépőkártya ára három tanösvényre:
felnőtt: 1000 Ft/fő/nap, 2000 Ft/fő/hét
diák/nyugdíjas: 600 Ft/fő/nap, 1200 Ft/fő/hét
családi: 2600 Ft/nap, 5200 Ft/hét

Belépőkártya váltható:
Hortobágyi Nemzeti Park Látogatóközpont és Kézművesudvar, Hortobágy
Hortobágy Fogadó, Hortobágy
Hortobágy-halastavi Kisvasút pénztára, Hortobágy-Halastó
Kaparó csárda, 33-as főút nagyiváni elágazás
Nyugati Fogadóház, 33-as főút egyeki elágazás
Szabics Kikötő: Tiszafüred – Örvény

Hajdú-Bihar megye
Jónásrészi tanösvény
A területegység felvonultatja a Nyírség szinte minden jellemző élőhelyét, az igazi száraz homoki erdő
kivételével.
A botanikai szempontból legértékesebb részek bekerítettek, de a természeti értékek iránt érdeklődőknek a
bejárás biztosított. A tanösvény hossza minimum 3 km, maximum 8 km; a látogatásra ajánlott időszak a tavasz
és nyár eleje.
Csoportok részére előzetes egyeztetéssel, korlátozott számban szakvezetés biztosított. Bejárható
gyalogosan, a belépés ingyenes.
E-mail: hajdusag@hnp.hu •
Tájegységvezető: 30/239-5547
(GPS: 47°32'45.79"N ; 21° 55'57.35"E )
Üzemeltető: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

Megközelítés: a Vámospércs–Nyírábrány közötti
műút északi oldalán, a tájvédelmi körzetet
jelölő út menti táblánál

Bihari-sík tanösvény
A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság vizes élőhely rekonstrukcióját és bivalygulyáját mutatja be.
Egész évben látogatható, de a tavaszi, nyár eleji időpontban a leglátványosabb. Hossza kb. 6 km.
Bejárható gyalogosan, a belépés ingyenes.

E-mail: bihari-sik@hnp.hu
Tájegységvezető: 30/269-6901
(GPS: 47°16'33.62345"N, 21°23'31.19537"E)
Üzemeltető: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

Megközelítés: Földes határában, a 42-es főút 26
kilométer táblájánál észak felé fordulva (kb.200
méter a főúttól).

Rossz időjárási körülmények között, vagy ha kevés idő áll rendelkezésre, ajánlatos a magaslest felkeresni,
ahonnan az Andaházi vizes élőhely rekonstrukció jelentős része megtekinthető

GPS: 47°16'27.51607"N, 21°25'16.12659"E
Megközelítés: Berettyóújfalutól Földes felé haladva a 42-es főúton a Keleti-főcsatorna után kb. 500 méterre, a
28 kilométer tábla előtt kb. 150 méterrel, észak felé fordulva (kb. 500 méter a főúttól)

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Cégénydányádi Kastélypark tanösvény
A tanösvény a közel 13 hektáros természetvédelmi területen található növénygyűjtemény érdekességeit mutatja
be, kitérve a park és a Szamos folyó változatos állatvilágának a megismertetésére is. A látogatók 18
információs tábla segítségével ismerhetik meg a legjellemzőbb növény- és állatfajokat. A park szeles, viharos
időben nem, vagy csak saját felelősségre látogatható.
A látogatáshoz előzetes egyeztetés szükséges.
Bejárható gyalogosan, a belépés ingyenes.

E-mail: szatmarbereg@hnp.hu
Tájegységvezető: 30/625-2116
(GPS: 47°55'46.19"N ; 22°32'31.98"E)
Üzemeltető: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

Megközelítés: Fehérgyarmatról Csengersima
irányába elindulva kb. 5 kilométer után érhető el
a cégénydányádi út

Bereg – Tarpa Szőlőhegy tanösvény
A tanösvény a környék élővilágát mutatja be - kitérve a beregi tájat évszázadok óta formáló és megőrző
természetközeli gazdálkodás főbb jellemzőire.
Megismerhetők a térség gazdálkodással kapcsolatos hagyományai, azok hatása a táji és természeti, valamint a
genetikai sokféleségre.
Hossza kb. 5,5 km. Bejárható gyalogosan, a belépés ingyenes.

E-mail: szatmarbereg@hnp.hu
Tájegységvezető: 30/625-2116
(GPS: 48°7'43.22"N ; 22°32'38.55"E)
Üzemeltető: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

Megközelítés: Tarpáról Beregsurány felé haladva, a
település végét jelző táblától 300 méterre, jobbra a
hegy felé

Bátorligeti Ősláp és Őslápmúzeum
A Bátorligeti ősláp az egyik legrégebbi fokozottan védett terület az országban. Ez az alig 53 hektáros terület
őrizte meg a legteljesebben az Alföld vegetáció- és tájképtörténetének különböző állapotait. Ősi növény- és
állatvilágának fennmaradását a kedvező mikroklíma tette lehetővé.
Az őslápon belül az élővilágot és a láp kialakulását bemutató kiállítás is látható, melynek leggazdagabb része az
ősláp botanikai vonatkozású anyaga.
4343 Bátorliget, Bajcsy-Zsilinszky u. 12.
(GPS: 47°46'4.10"N ; 22°15'38.96"E)
Tel: 52/589-000 • Fax: 52/589-321
E-mail: oktatas@hnp.hu
www.hnp.hu

Látogatható:
egész évben kedd – vasárnap:10.00 – 16.00
ünnepnapokon és hétfőn zárva
Belépődíj: Bátorligeti Őslápmúzeum:
felnőtt: 300 Ft/fő; diák: 200 Ft/fő
látogatás a lápon szakvezetéssel:
felnőtt: 500 Ft/fő; diák: 400 Ft/fő
(minimum díj: 5000 Ft/csoport)

Jász-Nagykun-Szolnok megye
Karcagi Szélmalmi Fogadóház
A Karcagi Szélmalmi Fogadóházban a „Természetvédelem a Nagykunságban” című kiállítás tekinthető meg.
Az épülettel szemben áll az 1858-ban épült szélmalom, az ország legnagyobb ilyen típusú kétvitorlás malma. A
fogadóház túraútvonalak kiinduló helye, az udvaron közösségek részére főzési lehetőség biztosított.
5300 Karcag, Vágóhíd u. 1.
(GPS: 47°19'42.46"N ; 20°55'49.12"E)
Üzemeltető: Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport
Központ és Könyvtár
Információ: Tel.: 59/503-224 • Tel.:30/730-0789

Látogatható: május 1.-szeptember 30.: előzetes
bejelentkezéssel
Belépés: kiállítás – ingyenes
szélmalom – felnőtt:
250 Ft/fő; diák, nyugdíjas: 150 Ft/fő
Megközelítés: Karcag központjából a Dózsa
György és a Vágóhíd úton

Tisza-tavi Vízi Sétány és Tanösvény
A tanösvényen az érdeklődők egy 1500 méter hosszú pallóúton sétálva nyerhetnek betekintést a Tisza-tó
növény- és állatvilágába. A tanösvény csónakkal vagy a rendszeres hajójárattal közelíthető meg. A poroszlói
kikötőktől kb. 500 méterre található, de a Tisza-tó többi településének kikötőiből is szabadon elérhető
csónaktúra keretében.
A sétányon elindulva kirándulás tehető a tó korábban megközelíthetetlen vadregényes területére. Az élőlények
megfigyelését információs táblák és madármegfigyelők segítik.
Tel.: 30/466-3300
E-mail: nyugatifogado@t-email.hu
www.vizisetany.hu
Üzemeltető: Onogur Bt.
(GPS: 47°38'36.77"N ; 20°39'31.82"E)

Látogatható:
április 13.-június 15., szeptember 1.-október 31.:
a hajó hétvégenként és ünnepnapokon
10.00 – 17.30 között menetrend szerint, valamint
csoportok részére hétköznapokon
előzetes bejelentkezéssel közlekedik
június 16.-augusztus 31.:
a hajó naponta 10.00 – 18.30 között menetrend
szerint közlekedik

Belépés:
Hajójáratot tartalmazó belépőjegy:
teljes árú: 900 Ft/fő
kedvezményes: 600 Ft/fő
családi: 1900 Ft; csoportos: 14000 Ft (maximum
20 fő)

Hajójárat nélküli belépőjegy:
teljes árú: 750 Ft/fő
kedvezményes: 500 Ft/fő
Megközelítés: Poroszló, kikötő a borsodivánkai
útelágazással szemben

Tiszavirág Ártéri Sétaút és Tanösvény
A Tisza-tó vízi világát és elfeledett ősi mesterségeit bemutató tanösvény, amely az egyébként csak pár napig
tartó csodával, a tiszavirágzással is megismerteti a látogatókat.
Gyalogos és evezős természetjárás, speciális természetjáró túrák, sétahajós, motorcsónakos, kenus és
kerékpáros túrák, horgászengedély-árusítás.
Egész évben látogatható.

5358 Tiszafüred-Örvény, Szabics Kikötő
Szabadidőpart
(GPS: 47°36'22.63"N ; 20°42'38.86"E)
Tel.: Kikötői szolgáltatások – 70/364-3573
Túrák – 70/363-7109

és

E-mail: info@szabicskikoto.hu
Üzemeltető: Szabics Kikötő és Szabadidőpart
Belépés: felnőtt: 800 Ft/fő; gyerek: 500 Ft/fő

Tiszakürti Arborétum
A Tiszakürti Arborétum telepítését az 1850-es évek elején kezdte meg a Bolza grófi család.
Az eredetileg 17 ha-os kastélykertként funkcionáló parkot 1962-ben természetvédelmi területté nyilvánították.
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.
5471 Tiszakürt, Bolza gróf út 5.
(GPS: 46°53'14.63"N ; 20° 7'3.16"E)
Tel.: 56/318-338 • Tel/fax: 56/568-020
E-mail: arboreta@t-online.hu
www.hnp.hu
www.arboreta.hu

Látogatható:
január, február, december: 8.00 – 14.00
március: 8.00 – 17.00
április-szeptember: 8.00 – 18.00
október: 8.00 – 17.00
november: 8.00 – 16.00

Belépés:
felnőtt: 750 Ft/fő; kedvezményes: 500 Ft/fő
gyerek: 300 Ft/fő; éves bérlet: 5000 Ft/fő
szakvezetés előzetes bejelentkezéssel:
3000 Ft/alkalom
kézműves foglalkozás: 300 Ft/fő

Megközelítés:
Szolnok felől a 442-es úton
Budapest felől M5-ös autópálya Kecskemétig, majd
44-es főúton Tiszakürtig (Békéscsaba felé)

