ŐSZI-TÉLI PROGRAMAJÁNLATAINK
Szeptember – Ré őszirózsa és havasi lile hava

AHOL ÉRDEMES MEGSZÁLLNI,
ÉTKEZNI:

KIEMELT AJÁNLATAINK: • gyalogtúra az őszi virágok nyomában • havasi lilék, kis
lilikek megtekintése terepjárós szakvezetéssel • Hortobágyi Pásztorok és Magyar
Hagyományőrző Pásztorkutyások Találkozója szept. 12. • Kulturális Örökség
Napjai szept. 19-20. • Fecskebúcsúztató a Pusztai Állatparkban szept. 19-20.
AMIT MÉG MEGNÉZHETEK, KIPRÓBÁLHATOK: • Hortobágy-halastavi Kisvasút
• Pusztai Állatpark • Hortobágyi Vadaspark • Mátai Ménes – szekértúra
• csónakázás a Hortobágy folyón • Madárkórház • Darvak Világa kiállítás
• Pásztormúzeum • Csárdakiállítás • Körszín • Látogatóközpont
• Tourinform iroda • Kézművesudvar

Október – Daru hava
KIEMELT AJÁNLATAINK: • exkluzív darus túrák nappali táplálkozó helyekre,
illetve alkonya behúzás megtekintésére nemze parki nosztalgia busszal,
gyalogosan, kisvona al, szekérrel, terepjáróval • Magyar Szürke-barátok
Találkozója és Magyar Szürke Bikák Vására okt. 3. • Lehalászási Ünnep okt. 10-11.
• Darufesz vál okt. 23-25. • Szent Dömötör-napi Behajtási Ünnep okt. 24.
AMIT MÉG MEGNÉZHETEK, KIPRÓBÁLHATOK: • Pusztai Állatpark •
Hortobágyi Vadaspark • Madárkórház • Mátai Ménes – szekértúra
• Darvak Világa kiállítás • Pásztormúzeum • Csárdakiállítás • Körszín
• Látogatóközpont • Tourinform iroda • Kézművesudvar

Sóvirág Vendégház
(4 napraforgós falusi szálláshely)

Ökotúra Vendégház
www.okotura.hu

www.soviragvendeghaz.hu

A HORTOBÁGYON
Kiránduljon a Hortobágyra!
Ismerje meg a természetet
és a pásztoréletet testközelből!

November – Vadlúd hava
KIEMELT AJÁNLATAINK: • vadlúdles a hortobágyi Öreg-tavakon
• Tök jó hétvége a Pusztai Állatparkban nov. 1.
AMIT MÉG MEGNÉZHETEK: • Hortobágy-halastavi Kisvasút • Pusztai Állatpark
• Hortobágyi Vadaspark • Madárkórház • Darvak Világa kiállítás
• Pásztormúzeum • Csárdakiállítás • Körszín • Látogatóközpont
• Tourinform iroda • Kézművesudvar

ŐSZI-TÉLI KALANDOK

Fecskeház I úsági Szállás
(2 há zsákos i úsági szálláshely)

Madárfészek
www.madarpark.hu

www.hnp.hu/fecskehaz
-

December – Ré héja hava
KIEMELT AJÁNLATAINK: • sas-, kékes ré héja- és vadlúdles • alkonya , illetve
éjszakai vidrales a hortobágyi Öreg-tavaknál • Zöld Mikulás a halastavi kisvasú al dec. 5-6. • Szamárháton érkezik a Mikulás a Pusztai Állatparkba dec. 5-6.
AMIT MÉG MEGNÉZHETEK: • Pusztai Állatpark • Hortobágyi Vadaspark
• Madárkórház • Darvak Világa Kiállítás • Pásztormúzeum • Csárdakiállítás
• Látogatóközpont • Tourinform iroda • Kézművesudvar

Január – Vidra hava
KIEMELT AJÁNLATAINK: • sas-, kékes ré héja- és vadlúdles • alkonya , illetve
éjszakai vidrales a hortobágyi Öreg-tavaknál • Hortobágyi Vidranap jan. 15.
AMIT MÉG MEGNÉZHETEK: • Pusztai Állatpark • Hortobágyi Vadaspark
• Madárkórház • Darvak Világa kiállítás • Pásztormúzeum • Csárdakiállítás
• Látogatóközpont • Tourinform iroda • Kézművesudvar

Február – Sas hava
KIEMELT AJÁNLATAINK: • sas-, kékes ré héja- és vadlúdles • alkonya , illetve
éjszakai vidrales a hortobágyi Öreg-tavaknál • Hortobágyi Sasnap febr. 13.
AMIT MÉG MEGNÉZHETEK: • Pusztai Állatpark • Hortobágyi Vadaspark
• Madárkórház • Darvak Világa kiállítás • Pásztormúzeum • Csárdakiállítás
• Látogatóközpont • Tourinform iroda • Kézművesudvar

Öreg-tavi Vendégház
www.hnp.hu/szallas

Hortobágyi Csárda
www.hortobagy.eu

ELÉRHETŐSÉG:
HNP Látogatóközpont, Tourinform Hortobágy
(Hortobágy, Petőﬁ tér 9.)
52/589-000, 52/589-321, 52/369-140
hortobagy@tourinform.hu
www.hnp.hu/latogatokozpont

Érték • Élmény • Természet

Kiránduljon kerékpárral, gyalog, terepjáróval,
lóháton, csónakkal, lovas szekérrel
vagy kisvasú al!
Bármelyik eszközzel közel kerülhet a vad természet élőlényeihez,
különösen a vadlovakhoz, őstulkokhoz, de a darvak, vadlibák, kócsagok,
vidrák és számtalan vízi és ragadozó madár melle a nemze park terepi
szakvezetői kíséretében nemcsak alkalma nyílhat egy vadlesre, hanem
akár meg is örökíthe azokat fényképezőgépével.

Szívesen nézne délibábot?
Az őshonos magyar háziállatok a kedvencei?

Egész évben várja Önt a Hortobágy!

Vegyen részt a mátai szekértúrán, ahol az állatok nem színpadi
szereplők, és nemcsak az Ön kedvéért legelnek a pusztában, hanem a
máig élő pásztoroló álla artás valóságos szereplői, akiket vigyázó és
gondozó pásztorok apáik örökségét viszik tovább. Vegyen részt egy
lovastúrán, vagy induljon el kerékpárral a töretlen látóhatárt és a
végtelen csendességet kutatva.

Állandó programkínálatunkat számtalan rendezvény színesí .
Pusztai ünnepnapok a Szent György-napi Kihajtási Ünnep, az Országos
Gulyásverseny és Pásztortalálkozó, a Pusztáról sző mesét az éj nyári
napfordulós rendezvényei, a Hortobágy-halastavi Kisvasút Napja, a
Hortobágyi Lovasnapok , a Hídivásár, a Magyar Szürke-barátok
Találkozója, a Lehalászási Ünnep, a Darufesz vál, a Szent Dömötör-napi
Behajtási Ünnep, a Zöld Mikulás.

Hónapról hónapra más arcát, értékét fedezhe fel!

Aki még inkább meg szeretné érteni a vad természet életét és
törvényeit, valamint a pásztortársadalom szerveződését, az tekintse
meg kiállításainkat a Látogatóközpontban, a Vadasparkban, a Pásztormúzeumban, a Körszínben, vagy a Hortobágyi Csárdában. Értse meg a
darvak életét a Darvak Világa interak v kiállításban, vagy járja be a
szürkemarha útját, megmaradásunk jelképét bemutató kiállítást,
valamint egy madarakat gyógyító kórház életébe is bepillanthat.

Ön inkább roman kusabb alkat, akit felvillanyoz egy
pásztorok által több ezer éve lako táj, ahol a
természet és az ember harmóniája a világ
örökségeként őrzendő érték is egyben?
A csikósok, a szürkemarhák, a gémeskutak, a seggenülő
hodály idézik többek közö azt a máig tartó haszonállat
tartási kultúrát, amely a nagy álla artó népek több
ezer éves hagyományait is átmente e a jelenbe.
Roman kázzon a Hortobágy folyó partján a
Kilenclyukú hídnál, a Hortobágyi Csárda kertjében
vagy annak tornácán hortobágyi és hajdúsági
ételeket fogyasztva, miközben felpezsdí vérét
egy kis cigányzene.

Foglaljon szállást
és vegyen részt
programjainkon!
Ismerje meg
a Hortobágy
sokszínű arcát!

