Kedvezményes kirándulások
a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság terültén
(kizárólag óvodás és iskolai csoportoknak)

2020. szeptember – október
Hortobágy, hazánk varázslatos szépségű tája, amely rabul ejti az ide látogatókat, új
programokkal várja a kedves érdeklődőket. A puszta látványa, a tavakon időző számos
vízimadár életre szóló élményt jelent kicsik és nagyok számára egyaránt.

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság pedagógusok, osztályok részére ajánlja az
alábbi programjait szeptember és október hónapokban hétköznapokon.

Milyen állat a bölömbika?
Hallottál már farkasüvöltést?
Gyűrűztél már madarat?
Ki a főkolompos?
Tudod, miből készül a slambuc?
Mi a rózsás gödény másik neve?
Ezekre és más hasonló kérdésekre kaphatnak választ azok, akik Hortobágyra látogatnak.

Madárélet a halastavakon
Helyszín: Hortobágy-Halastó és Hortobágy

A program délelőtti kisvonatos utazással tarkított egyéni madarászattal várja a
gyerekeket Hortobágy-halastón és délutáni szakvezetett falusétával (Pásztormúzeum,
Körszín, Hortobágyi Csárda, Látogatóközpont természetrajzi és „Darvak világa” kiállítása)
zárul Hortobágyon.

„Egyszervolt” állatok a Hortobágyon
Helyszín: Hortobágy

A program délelőtti szakvezetett falusétát (Pásztormúzeum, Körszín, Hortobágyi Csárda,
Látogatóközpont természetrajzi és „Darvak világa” kiállítása) és délutáni egyéni
kirándulást tartalmaz a Hortobágyi Vadasparkba, ahol a gyerekek megismerhetik az
egykoron Hortobágyon élt állatokat, mint például a sakált, farkast, őstulkot, vadlovat,
gödényt és a fakókeselyűt, de találkozhatnak darvakkal, vízimadarakkal, őzekkel,
vadmacskákkal, rétisasokkal, görényekkel is.

A fenti programokra jelentkezni és érdeklődni lehet:
Hortobágyi Látogatóközpont és Kézművesudvar
4071 Hortobágy, Petőfi tér 9.
E-mail: oktatas@hnp.hu
Tel: +36 30 849-3747
www.hnp.hu/kornyezetineveles vagy www.hnp.hu/turizmus

ÁRAK:
Mind a kettő Hortobágyi kirándulás ára egységesen
1400 Ft/óvodás, 1800 Ft/általános és középiskolás gyermek.
Szakvezetés a Vadasparkban: 6000 Ft/csoport.
Szakvezetés Hortobágy-halastavi Kisvasúton: 6000 Ft/csoport.
10 tanulónként egy kísérő pedagógus számára a programok ingyenesek.
(A kirándulás étkezést és utazási költséget nem tartalmaz.)
A programok időtartama:

Faluséta: 1,5 – 2 óra
Kisvonatozással egybekötött madármegfigyelés: 1 óra, 30 perc
Vadasparki látogatás: 1 óra, 40 perc

Barangolás
a Tiszakürti Arborétumban
(kizárólag óvodás és iskolai csoportoknak)

2020. szeptember – október
A tiszai ártéren őshonos tölgy-kőris-szil ligeterdő különleges környezetében
ismerkedhetnek meg az érdeklődők az itt élő növény- és állatvilággal szakvezetett túrákon.

Ajánlott program:
Óvodásoknak:
8.45: Érkezés az arborétumba
9.00 – 12.00: Arborétum-túra
A fogadó épülettől induló túrán megismerkedünk az arborétumban található alapfajokkal és
állomások közbeiktatásával pihenünk, játszunk. Lehetőség van a hozott tízórai elfogyasztására is.
12.00 – 13.00: Ebéd (hozott ebéd, vagy a tiszakürti menzán megrendelhető ebéd elfogyasztása)
13.00 – 14.30: A délelőtt folyamán szerzett ismeretekből játékos vetélkedő, majd kézműves
foglalkozás.
A program ára: 1000 Ft/óvodás

Iskolásoknak:
8.45: Érkezés az arborétumba
9.00 – 12.00: Arborétum-túra
Alsó és felső osztályosoknak különböző túraútvonal áll rendelkezésre. Kisebbeknek főként
az arborétum területén lévő kövezett sétányokon, nagyobbaknak a Tisza árterénél
kialakított „Tiszavirág” túraútvonallal kombinált sétaút alatt mutatjuk be a tiszai ártér
élővilágát (igény szerint választható).
12.00 – 13.00: Ebéd (hozott ebéd, vagy a tiszakürti menzán megrendelhető ebéd elfogyasztása)
13.00 – 14.30: Választható délutáni program: a délelőtt folyamán szerzett ismeretekből
játékos vetélkedő, majd kézműves foglalkozás, vagy múzeumlátogatás, a helytörténeti
múzeum megtekintése.
A program ára: 1400 Ft/általános iskolás
10 tanulónként egy kísérő pedagógus számára a programok ingyenesek.
(A kirándulás étkezést és utazási költséget nem tartalmaz.)
A programok várhatóan 14.30- kor érnek véget, de a csoport az arborétum nyitva tartása szerint maradhat a
pedagógusok felügyeletével. A napi program rendje megbeszélés szerint változtatható.

Az arborétum programjaira jelentkezni és érdeklődni lehet:
Tiszakürti Arborétum
E-mail: arboreta@t-online.hu
Tel.: 56/318- 338 vagy 30/732-3740, Tel/fax.: 56/568-020
www.hnp.hu/arboreta

Kedvezményes kirándulások a Szatmár-Beregben
(kizárólag óvodás és iskolai csoportok részére)
2020. szeptember – október
A Szatmár-Bereg egy igazán magával ragadó, változatos táj, mely egyedi természeti és kulturális
értékekben bővelkedik. A mozaikos táj és a rendkívül gazdag élővilág számos kikapcsolódási
lehetőséget nyújt nemcsak a nagyoknak, hanem még a kisebbeknek is.
A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság – Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet óvodák, általános és
középiskolák számára ajánlja az alábbi programjait szeptember és október hónapokban hétköznapokon.

Cégénydányádi-park Természetvédelmi Terület
A program a délelőtti órákban a Kölcsey-Kende kúriában található kiállítás megtekintésével kezdődne,
mely során a gyerekek megismerkedhetnek a Kende család történetével, a kor gasztronómiájával,
illetve a természetrajzi kiállítás által a vidék élővilágával. Utána szakvezetett séta következik a
parkban, ahol több mint 100 fajból álló fa és cserjegyűjtemény, illetve gazdag madárvilág várja az
érdeklődőket. Ugyanitt lehetőség van a hozott tízórai elfogyasztására és kis pihenőre is.
Kiállítás megtekintése: 1-1,5 óra, Séta a kastélyparkban: 2 km, 1,5 óra

Az óvodás csoportoknak a kiállítás megtekintése után játékos kézműves foglalkozást tudunk
biztosítani a kastélyparkban.
Az általános és középiskolás csoportok részére délutáni programnak egy túrával készülünk

Tarpai Nagy-hegy

A program szakvezetett sétát tartalmaz a Szőlő-hegy tanösvényen. A belső kárpáti vulkáni
övezet részének tekinthető „hegy”, mindössze 60 méterrel emelkedik a Beregi-sík fölé, a
helyiek mégis „Nagy-hegyként” emlegetik. Közvetlenül a hegy lába és az országhatár között
terül el a fokozottan védett Nagy-erdő, benne gazdag növény és állatvilággal.
Túra hossza: 4 km, szintemelkedés 50 m, Túra időtartama: 1,5-2 óra

Árak:
A kirándulás ára 600 Ft/fő/óvodás és 1000 Ft/fő/általános és középiskolás gyermek.
10 tanulónként egy kísérő pedagógus számára a programok ingyenesek.
(A kirándulás az étkezési és utazási költségeket nem tartalmazza.)

Jelentkezni és érdeklődni lehet:
E-mail: szatmarbereg@hnp.hu
Tel: 06-70/198-9731
www.hnp.hu/szatmarbereg

Kedvezményes kirándulásaink helyszíneit bemutató térkép az alábbi linken elérhető:
A HNPI akciós kirándulásainak helyszínei

Figyelem!
2020-ban és 2021-ben egy elnyert turisztikai pályázat eredményeképpen fokozatosan
megújulnak a Hortobágyon bemutatóhelyeink, létesítményeink. Idén, még vélhetően a
Pásztormúzeum és a Körszín a régi tartalommal tekinthető meg, de jövőre, egy hosszabb
bezárást követően megújult külsővel és tartalommal várjuk a látogatókat. A település
főtere is megszépül, a Kilenclyukú híd környezetével együtt.
A Látogatóközpont természetrajzi kiállítása és a Kézművesudvar, valamint a Mátai Ménes
és a Pusztai Állatpark szintén több részletében megújul. Ezeken a helyeken a változás már
korábban tetten érhető lesz. Az átépítés, felújítás alatt a Körszín, a Pásztormúzeum
kivételével a többi létesítmény és attrakció helyszín (beleértve a Vadasparkot és
Kisvasutat is) zavartalanul látogatható marad. Utazás előtt, foglaláskor kérjük,
tájékozódjon! Kérje kapcsolattartója segítségét az utazás megtervezéséhez.
Valamint szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a COVID-19 járvány következtében
esetleges változások és programtörlések történhetnek.

