
 

Kedvezményes kirándulások 

a Hortobágyi Nemzeti Parkban 
(kizárólag óvodás és iskolai csoportoknak, iskolai tanévben) 

 

2020. május - június 
 

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 május, június, 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. 

 

Pásztorélet a Hortobágyon 
Helyszín: Hortobágy 

 

A program délelőtti szakvezetett falusétát (Pásztormúzeum, Körszín, Hortobágyi Csárda, 

Látogatóközpont természetrajzi és „Darvak világa” kiállítása) és a pásztoréletet bemutató 

film megtekintését, majd kézműves foglalkozást tartalmaz, mely során a gyerekek 

megismerkedhetnek a viseletvarró és szövő mesterségekkel 

(igény szerint kiegészíthető más mesterségekkel). 



„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. 

Figyelem! A program kiegészítéseként a Vadasparkba történő kijutás (az omnibuszos 

kijutás helyett) szakvezetővel kísért kerékpártúra keretében is megvalósítható 

gyermekenként +1500 Ft-os áron. Kerékpárt biztosítunk. Az út a Hortobágyi 

Látogatóközponttól a Vadasparkba kb. 6 km. 
 

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 

 

ÁRAK: 
 

Mind a három kirándulásunk ára egységesen 1400 Ft/óvodás, 1800 Ft/általános és középiskolás 

gyermek. 
  

Szakvezetés a Vadasparkban: 6000 Ft/csoport. 
(A csoport megnevezés 20-25 főre vonatkozik.) 

 

Szakvezetés a Hortobágy-halastavi Kisvonaton: 6000 Ft/csoport 
(A csoport megnevezés 20-25 főre vonatkozik.) 

 
 

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, 40 perc 

Vadasparki látogatás: 1 óra, 40 perc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 
 

 


