
BEMUTATÓHELYEK, PROGRAMLEHET�SÉGEK

Hortobágyi Nemzeti Park Látogatóközpont  
Tourinform Hortobágy
4071 Hortobágy, Pet�� tér 9. (GPS: 47°34'56.20"N; 21°9'4.18"E)
Tel.: 52/589-000 � Tel./fax: 52/589-321 � E-mail: info@hnp.hu  
Tel.: 52/369-140  � E-mail: hortobagy@tourinform.hu
 www.hnp.hu/latogatokozpont

A létesítmény számos lehet�séget kínál a nemzeti parkba érkez� turisták 
számára: teljes kör� információt kaphatnak a térség turisztikai program-
lehet�ségeir�l, rendezvényeir�l, szállás- és vendéglátóhelyeir�l. 
Az ajándékboltban megvásárolhatók a kézm�vesudvar és a régió kézm�-
vesmestereinek termékei, nemzeti parkos ajándéktárgyak, könyvek, 
kiadványok. Kínálatunk közé tartozik a bivaly, �stulok és szürkemarha szalámi 
paprikás  (csíp�s és csemege) és téli ízesítésben. 

Látogatható:
január, február:  hétköznap zárva; hétvégén 10.00 � 14.00
március, április:  hétköznap 8.00 � 16.00;  hétvégén zárva
május:   hétköznap 8.00 � 16.00;  hétvégén 10.00 � 16.00
június:   hétköznap 9.00 � 16.30;  hétvégén 10.00 � 16.30
július:   hétköznap 9.00 � 17.00;  hétvégén 10.00 � 17.00
augusztus:   hétköznap 9.00 � 18.00;  hétvégén 10.00 � 18.00
szeptember, október:  hétköznap 8.00 � 16.00;  hétvégén 10.00 � 16.00
november:   hétköznap 8.00 � 16.00;  hétvégén zárva
december:   hétköznap zárva; hétvégén 10.00 � 14.00

(A létesítmény 2015. december 21. és 2016. január 3. között zárva tart.)

Ünnepnapok, jeles napok nyitvatartási rendje:
március 14-15.; április 4-6.; április 25.; május 1-3.; május 23-25.; 
október 23-25.: 10.00 � 16.00
augusztus 20-23.: 9.00 � 18.00
november 1.: zárva
 

Az információs iroda márciusi, áprilisi, novemberi hétvégéken a Pásztormú-
zeumban m�ködik a múzeum nyitva tartási idejében.

Megközelítés: Hortobágy központjában, a 33-as f�út mentén, a Hortobágyi 
csárda szomszédságában.

A Hortobágy él�világa � Természetrajzi kiállítás 
4071 Hortobágy, Pet�� tér 9., a látogatóközpont épületében 
(GPS: 47°34'56.28"N; 21°9'4.32"E)

A puszta természetrajzát és gazdag él�világát bemutató természetrajzi 
kiállítás. A szikes pusztát, a mocsarat és a sziki erd�t, mint jellemz� él�helyet 
egy-egy dioráma, illetve ezekben jó néhány él�lényfaj preparátuma 
segítségével mutatja be.
Látogatható: a látogatóközpont nyitva tartási idejében

Belépés: ingyenes

Darvak Világa � A vándorok nyomában kiállítás
4071 Hortobágy, Pet�� tér 9., a látogatóközpont épületében 
(GPS: 47°34'56.28"N; 21°9'4.32"E)  www.hnp.hu/darvakvilaga

A daru a Hortobágyi Nemzeti Park címermadara. A Darvak világa � A vándorok 
nyomában kiállítás ezt a kivételes madárfajt, s�t öt kontinensen él� rokonait 
is igyekszik minél több oldalról bemutatni, interaktív eszközökön keresztül 
sok ismeretet játékos formában átadni a látogatóknak.

Látogatható: a látogatóközpont nyitva tartási idejében
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Belépés:  teljes árú: 400 Ft/f�
 diák/nyugdíjas: 300 Ft/f�
  családi jegy (2 feln�tt, 3 gyerek): 1000 Ft/család 
A Pásztormúzeumban vásárolt kombinált belép�jeggyel a Pásztormúzeum, a 
Körszín, a Hortobágyi csárda, a Kadarcsi csárda kiállítása, valamint a Darvak 
világa kiállítás is látogatható. 
A kiállítások a látogatóközpont zárása el�tt 30 perccel  zárnak.

Hortobágyi Kézm�vesudvar
4071 Hortobágy, Pet�� tér 9. (GPS: 47°34'56.20"N; 21°9'6.37"E)
Tel: 52/589-000 � Tel./fax: 52/589-321 
E-mail: info@hnp.hu, kezmuvesudvar@hnp.hu  
 www.hnp.hu/kezmuvesudvar

A kézm�vesudvarban az e tájra jellemz� mesterségek közül a b�rös-
szíjgyártó, viseletvarró, risel�, kalapos, kártoló, szöv�, fazekas, fafaragó, 
sajtkészít� mesterségbe nyerhetnek bepillantást a látogatók, hiszen néhány 
m�helyben mindig folyik bemutatózás. De nemcsak nézel�dni lehet, hanem 
gyerekek és feln�ttek egyaránt kipróbálhatják népi játékainkat, el�zetes 
bejelentkezéssel pedig kézm�ves foglalkozáson is részt vehetnek.

Látogatható:
január, február, március, november, december: zárva 
április:    hétköznap  8.00 � 16.00;    hétvégén zárva
május:    hétköznap  9.00 � 16.00;    hétvégén 10.00 � 16.00; hétf�n zárva
június:    hétköznap  9.00 � 16.30;    hétvégén 10.00 � 16.30; hétf�n zárva
július:    hétköznap  9.00 � 17.00;    hétvégén 10.00 � 17.00
augusztus:    hétköznap  9.00 � 18.00;    hétvégén 10.00 � 18.00
szeptember:  hétköznap 8.00 � 16.00;    hétvégén 10.00 � 16.00; hétf�n zárva
október:    hétköznap 8.00 � 16.00;     hétvégén 10.00 � 16.00; hétf�n zárva 

Ünnepnapok nyitvatartási rendje:
április 4-6.; április 25.; május 1-3.; május 23-25.; május 30-31.; szeptember 20.; 
október 23-25.: 10.00 � 16.00
augusztus 20-23.: 7.30 � 18.00

Belépés:  ingyenes
 kézm�vesfoglalkozás: 700 - 1000 Ft/foglalkozás/f�

Megközelítés: Hortobágy központjában, a 33-as f�út mentén, a HNP 
Látogatóközpont épülete mögött.

Hortobágyi Pásztormúzeum 
4071 Hortobágy, Pet�� tér 1. (GPS: 47°34'54.12"N; 21°8'58.09"E)
Tel: 52/369-040 � E-mail: info@hnp.hu 
 www.hnp.hu/csardakutja

A Pásztormúzeum épülete eredetileg szekérállásként funkcionált, ahol 
megpihentek a pusztán átutazók és a vásárokra érkez�k. A kiállítás életh� 
bábuk, él�képek, vetítések, hanganyagok segítségével mutatja be a 19-20. 
század fordulóján a Hortobágyra jellemz� pásztoréletet. 

Látogatható:
március 14-31., november: 10.00 � 16.00 
április, október:     10.00 � 16.00
május, június, szeptember:   9.00 � 17.00
július, augusztus:        9.00 � 18.00
december 1.-március 13.:            zárva 

Belépés: teljes árú: 1000 Ft/f�; diák, nyugdíjas: 600 Ft/f�; 
családi jegy (2 feln�tt, 3 gyerek): 2500 Ft/család
A belép�jeggyel a Körszín, a Hortobágyi csárda, a Kadarcsi csárda kiállítása, 
valamint a Darvak világa kiállítás is látogatható. 

Megközelítés: Hortobágy központjában, a 33-as f�út mentén, a Hortobágyi 
csárdával szemben.

Ünnepnapok 
nyitvatartási rendje:
március 14-15.: 10.00 � 16.00
június 27.: 9.00 � 23.00
november 1.: zárva

P

P

7



BEMUTATÓHELYEK, PROGRAMLEHET�SÉGEK

Hortobágyi Nemzeti Park Látogatóközpont  
Tourinform Hortobágy
4071 Hortobágy, Pet�� tér 9. (GPS: 47°34'56.20"N; 21°9'4.18"E)
Tel.: 52/589-000 � Tel./fax: 52/589-321 � E-mail: info@hnp.hu  
Tel.: 52/369-140  � E-mail: hortobagy@tourinform.hu
 www.hnp.hu/latogatokozpont

A létesítmény számos lehet�séget kínál a nemzeti parkba érkez� turisták 
számára: teljes kör� információt kaphatnak a térség turisztikai program-
lehet�ségeir�l, rendezvényeir�l, szállás- és vendéglátóhelyeir�l. 
Az ajándékboltban megvásárolhatók a kézm�vesudvar és a régió kézm�-
vesmestereinek termékei, nemzeti parkos ajándéktárgyak, könyvek, 
kiadványok. Kínálatunk közé tartozik a bivaly, �stulok és szürkemarha szalámi 
paprikás  (csíp�s és csemege) és téli ízesítésben. 

Látogatható:
január, február:  hétköznap zárva; hétvégén 10.00 � 14.00
március, április:  hétköznap 8.00 � 16.00;  hétvégén zárva
május:   hétköznap 8.00 � 16.00;  hétvégén 10.00 � 16.00
június:   hétköznap 9.00 � 16.30;  hétvégén 10.00 � 16.30
július:   hétköznap 9.00 � 17.00;  hétvégén 10.00 � 17.00
augusztus:   hétköznap 9.00 � 18.00;  hétvégén 10.00 � 18.00
szeptember, október:  hétköznap 8.00 � 16.00;  hétvégén 10.00 � 16.00
november:   hétköznap 8.00 � 16.00;  hétvégén zárva
december:   hétköznap zárva; hétvégén 10.00 � 14.00

(A létesítmény 2015. december 21. és 2016. január 3. között zárva tart.)

Ünnepnapok, jeles napok nyitvatartási rendje:
március 14-15.; április 4-6.; április 25.; május 1-3.; május 23-25.; 
október 23-25.: 10.00 � 16.00
augusztus 20-23.: 9.00 � 18.00
november 1.: zárva
 

Az információs iroda márciusi, áprilisi, novemberi hétvégéken a Pásztormú-
zeumban m�ködik a múzeum nyitva tartási idejében.

Megközelítés: Hortobágy központjában, a 33-as f�út mentén, a Hortobágyi 
csárda szomszédságában.

A Hortobágy él�világa � Természetrajzi kiállítás 
4071 Hortobágy, Pet�� tér 9., a látogatóközpont épületében 
(GPS: 47°34'56.28"N; 21°9'4.32"E)

A puszta természetrajzát és gazdag él�világát bemutató természetrajzi 
kiállítás. A szikes pusztát, a mocsarat és a sziki erd�t, mint jellemz� él�helyet 
egy-egy dioráma, illetve ezekben jó néhány él�lényfaj preparátuma 
segítségével mutatja be.
Látogatható: a látogatóközpont nyitva tartási idejében

Belépés: ingyenes

Darvak Világa � A vándorok nyomában kiállítás
4071 Hortobágy, Pet�� tér 9., a látogatóközpont épületében 
(GPS: 47°34'56.28"N; 21°9'4.32"E)  www.hnp.hu/darvakvilaga

A daru a Hortobágyi Nemzeti Park címermadara. A Darvak világa � A vándorok 
nyomában kiállítás ezt a kivételes madárfajt, s�t öt kontinensen él� rokonait 
is igyekszik minél több oldalról bemutatni, interaktív eszközökön keresztül 
sok ismeretet játékos formában átadni a látogatóknak.

Látogatható: a látogatóközpont nyitva tartási idejében
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Belépés:  teljes árú: 400 Ft/f�
 diák/nyugdíjas: 300 Ft/f�
  családi jegy (2 feln�tt, 3 gyerek): 1000 Ft/család 
A Pásztormúzeumban vásárolt kombinált belép�jeggyel a Pásztormúzeum, a 
Körszín, a Hortobágyi csárda, a Kadarcsi csárda kiállítása, valamint a Darvak 
világa kiállítás is látogatható. 
A kiállítások a látogatóközpont zárása el�tt 30 perccel  zárnak.

Hortobágyi Kézm�vesudvar
4071 Hortobágy, Pet�� tér 9. (GPS: 47°34'56.20"N; 21°9'6.37"E)
Tel: 52/589-000 � Tel./fax: 52/589-321 
E-mail: info@hnp.hu, kezmuvesudvar@hnp.hu  
 www.hnp.hu/kezmuvesudvar

A kézm�vesudvarban az e tájra jellemz� mesterségek közül a b�rös-
szíjgyártó, viseletvarró, risel�, kalapos, kártoló, szöv�, fazekas, fafaragó, 
sajtkészít� mesterségbe nyerhetnek bepillantást a látogatók, hiszen néhány 
m�helyben mindig folyik bemutatózás. De nemcsak nézel�dni lehet, hanem 
gyerekek és feln�ttek egyaránt kipróbálhatják népi játékainkat, el�zetes 
bejelentkezéssel pedig kézm�ves foglalkozáson is részt vehetnek.

Látogatható:
január, február, március, november, december: zárva 
április:    hétköznap  8.00 � 16.00;    hétvégén zárva
május:    hétköznap  9.00 � 16.00;    hétvégén 10.00 � 16.00; hétf�n zárva
június:    hétköznap  9.00 � 16.30;    hétvégén 10.00 � 16.30; hétf�n zárva
július:    hétköznap  9.00 � 17.00;    hétvégén 10.00 � 17.00
augusztus:    hétköznap  9.00 � 18.00;    hétvégén 10.00 � 18.00
szeptember:  hétköznap 8.00 � 16.00;    hétvégén 10.00 � 16.00; hétf�n zárva
október:    hétköznap 8.00 � 16.00;     hétvégén 10.00 � 16.00; hétf�n zárva 

Ünnepnapok nyitvatartási rendje:
április 4-6.; április 25.; május 1-3.; május 23-25.; május 30-31.; szeptember 20.; 
október 23-25.: 10.00 � 16.00
augusztus 20-23.: 7.30 � 18.00

Belépés:  ingyenes
 kézm�vesfoglalkozás: 700 - 1000 Ft/foglalkozás/f�

Megközelítés: Hortobágy központjában, a 33-as f�út mentén, a HNP 
Látogatóközpont épülete mögött.

Hortobágyi Pásztormúzeum 
4071 Hortobágy, Pet�� tér 1. (GPS: 47°34'54.12"N; 21°8'58.09"E)
Tel: 52/369-040 � E-mail: info@hnp.hu 
 www.hnp.hu/csardakutja

A Pásztormúzeum épülete eredetileg szekérállásként funkcionált, ahol 
megpihentek a pusztán átutazók és a vásárokra érkez�k. A kiállítás életh� 
bábuk, él�képek, vetítések, hanganyagok segítségével mutatja be a 19-20. 
század fordulóján a Hortobágyra jellemz� pásztoréletet. 

Látogatható:
március 14-31., november: 10.00 � 16.00 
április, október:     10.00 � 16.00
május, június, szeptember:   9.00 � 17.00
július, augusztus:        9.00 � 18.00
december 1.-március 13.:            zárva 

Belépés: teljes árú: 1000 Ft/f�; diák, nyugdíjas: 600 Ft/f�; 
családi jegy (2 feln�tt, 3 gyerek): 2500 Ft/család
A belép�jeggyel a Körszín, a Hortobágyi csárda, a Kadarcsi csárda kiállítása, 
valamint a Darvak világa kiállítás is látogatható. 

Megközelítés: Hortobágy központjában, a 33-as f�út mentén, a Hortobágyi 
csárdával szemben.

Ünnepnapok 
nyitvatartási rendje:
március 14-15.: 10.00 � 16.00
június 27.: 9.00 � 23.00
november 1.: zárva
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Körszín kézm�ves kiállítás és vásár  
4071 Hortobágy, Pet�� tér (GPS: 47°34'52.76"N; 21°8'58.57"E)
Tel: 52/369-025 � E-mail: info@hnp.hu 
 www.hnp.hu/csardakutja

A Körszín kiállítását a térségre jellemz� kézm�ves mesterségek él�képszer� 
megjelenítése teszi egyedülállóvá. Itt megtekinthet� a szíjgyártó-, a fazekas-, 
a csizmadia-, a kovács-, kalapos-, mézeskalács készít�- és bognármesterek 
korh�en berendezett m�helye. A látogatóközpont kézm�vesudvarában 
dolgozó mesterek termékei és más kézm�ves termékek is megvásárolhatók 
az épületben található ajándékboltban. A Körszín el�tt áll a Világörökségi 
Diploma átadásának emlékére emelt faragott k�oszlop.

Látogatható:
 március 14-31., november:  10.00 � 16.00 
 április, október:   10.00 � 16.00
 május, június, szeptember:    9.00 � 17.00
 július, augusztus:     9.00 � 18.00
 december 1. - március 13.:         zárva

Ünnepnapok nyitvatartási rendje:
 március 14-15.: 10.00 � 16.00
 június 27.: 9.00 � 23.00
 november 1.: zárva

Belépés:  teljes árú: 400 Ft/f�; diák, nyugdíjas: 200 Ft/f�; 
 óvodás (6 éves korig): ingyenes

A Pásztormúzeumban vásárolt kombinált belép�jeggyel a Pásztormúzeum, a 
Körszín, a Hortobágyi csárda, a Kadarcsi csárda kiállítása, valamint a Darvak 
világa kiállítás is látogatható. 

Megközelítés: 
Hortobágy központjában, a Hortobágyi Pásztormúzeum mellett.

Csárdák útja - �A történelem országútján� 
A �Csárdák útja� a Hortobágyi Nemzeti Park területén, a Debrecen és Pest 
közötti egykori kereskedelmi úton, a sóúton vezeti végig a látogatókat, három 
helyszínen bemutatva a Hortobágy csárdáinak életét. 

Hortobágyi csárda kiállítás
4071 Hortobágy, Pet�� tér 1. (GPS: 47°34'55.24"N; 21°8'57.41"E)
Tel.: 52/589-000 � Tel./fax: 52/589-321 � E-mail: info@hnp.hu  
 www.hnp.hu/csardakutja

Az épület egykori vendégszobáiban található a Hortobágyi csárda történetét, 
a pusztai közlekedést és a csárda híres vendégeit bemutató multimédiás 
kiállítás, viseletpróbával és fotópontokkal. Az egykori ivóban, mely ma 
étteremként m�ködik, éppúgy várják a hosszú út alatt megszomjazott és 
megéhezett vándorokat, mint 300 évvel ezel�tt. 
A csárda éttermér�l b�vebb információ 19. oldalon.

Látogatható:
 március 14-31., november:  10.00 � 16.00
 április, október:   10.00 � 16.00
 május, június, szeptember:    9.00 � 17.00
 július, augusztus:     9.00 � 18.00

december 1. - március 13.: szombat - vasárnap 10.00 � 14.00 a Darvak Világa 
kiállítás belép�jével
(A létesítmény 2015. december 21. és 2016. január 3. között zárva tart.)

P

P

8

Ünnepnapok nyitvatartási rendje:
 március 14-15.: 10.00 � 16.00
 június 27.: 9.00 � 23.00
 november 1.: zárva

Belépés: 
 teljes árú: 400 Ft/f�; diák, nyugdíjas: 200 Ft/f�
A Pásztormúzeumban vásárolt kombinált belép�jeggyel a Pásztormúzeum, a 
Körszín, a Hortobágyi csárda, a Kadarcsi csárda kiállítása, valamint a Darvak 
világa kiállítás is látogatható. 

Megközelítés: 
Hortobágy központjában, a 33-as f�út mentén, a Kilenclyukú híd lábánál.

Kadarcsi csárda kiállítás 
(GPS: 47°33'12.15"N; 21°19'23.21"E)
Tel.: 52/589-000 � Tel./fax: 52/589-321 � E-mail: info@hnp.hu  
 www.hnp.hu/csardakutja

A hortobágyi csárdák történetét, egykori konyhájukat, a let�nt alföldi 
betyárvilágot és a csárdahálózatot bemutató kiállítás látható az egykori 
vendégszobákban, az ivó kárment�jével és régies bútoraival a régi id�k 
hangulatát idézi.
A csárda rendezvények helyszínének is alkalmas.

Látogatható:
El�zetes bejelentkezés alapján: április - szeptember: 10.00 � 15.00
Bejelentkezés: Tel.:52/589-000 � E-mail: info@hnp.hu

Belépés: 
teljes árú: 400 Ft/f�; diák, nyugdíjas: 200 Ft/f�
A Pásztormúzeumban vásárolt kombinált belép�jeggyel a Pásztormúzeum, a 
Körszín, a Hortobágyi csárda, a Kadarcsi csárda kiállítása, valamint a Darvak 
világa kiállítás is látogatható. 

Megközelítés:  33-as f�út mentén, a Keleti-f�csatorna hídjánál 

Meggyes csárda kiállítás
(GPS: 47°35'6.58"N; 20°58'26.95"E)
Tel.: 52/589-000 � Tel./fax: 52/589-321 � E-mail: info@hnp.hu  
 www.hnp.hu/csardakutja

Az 1770-re felépült és ma már a közúttól távolabb es� csárda kiállítása a 19 � 
20. század fordulóbeli bútorokkal, tárgyakkal berendezett tisztaszobát, füstös 
konyhát, az ivót és a csárdás szobáját mutatja be. 

Látogatható:
El�zetes bejelentkezés alapján: március - október között
Bejelentkezés: Tel.:52/589-000 E-mail: info@hnp.hu

Belépés: 1000 Ft/csoport + nemzeti parki belép�kártya

Megközelítés: 
A 33-as f�út mentén az 54. vagy a 60. kilométerk�nél lekanyarodva, kizárólag 
gyalogosan vagy kerékpárral, földúton. 
A megközelíthet�ség id�járásfügg�!
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Körszín kézm�ves kiállítás és vásár  
4071 Hortobágy, Pet�� tér (GPS: 47°34'52.76"N; 21°8'58.57"E)
Tel: 52/369-025 � E-mail: info@hnp.hu 
 www.hnp.hu/csardakutja

A Körszín kiállítását a térségre jellemz� kézm�ves mesterségek él�képszer� 
megjelenítése teszi egyedülállóvá. Itt megtekinthet� a szíjgyártó-, a fazekas-, 
a csizmadia-, a kovács-, kalapos-, mézeskalács készít�- és bognármesterek 
korh�en berendezett m�helye. A látogatóközpont kézm�vesudvarában 
dolgozó mesterek termékei és más kézm�ves termékek is megvásárolhatók 
az épületben található ajándékboltban. A Körszín el�tt áll a Világörökségi 
Diploma átadásának emlékére emelt faragott k�oszlop.

Látogatható:
 március 14-31., november:  10.00 � 16.00 
 április, október:   10.00 � 16.00
 május, június, szeptember:    9.00 � 17.00
 július, augusztus:     9.00 � 18.00
 december 1. - március 13.:         zárva

Ünnepnapok nyitvatartási rendje:
 március 14-15.: 10.00 � 16.00
 június 27.: 9.00 � 23.00
 november 1.: zárva

Belépés:  teljes árú: 400 Ft/f�; diák, nyugdíjas: 200 Ft/f�; 
 óvodás (6 éves korig): ingyenes

A Pásztormúzeumban vásárolt kombinált belép�jeggyel a Pásztormúzeum, a 
Körszín, a Hortobágyi csárda, a Kadarcsi csárda kiállítása, valamint a Darvak 
világa kiállítás is látogatható. 

Megközelítés: 
Hortobágy központjában, a Hortobágyi Pásztormúzeum mellett.

Csárdák útja - �A történelem országútján� 
A �Csárdák útja� a Hortobágyi Nemzeti Park területén, a Debrecen és Pest 
közötti egykori kereskedelmi úton, a sóúton vezeti végig a látogatókat, három 
helyszínen bemutatva a Hortobágy csárdáinak életét. 

Hortobágyi csárda kiállítás
4071 Hortobágy, Pet�� tér 1. (GPS: 47°34'55.24"N; 21°8'57.41"E)
Tel.: 52/589-000 � Tel./fax: 52/589-321 � E-mail: info@hnp.hu  
 www.hnp.hu/csardakutja

Az épület egykori vendégszobáiban található a Hortobágyi csárda történetét, 
a pusztai közlekedést és a csárda híres vendégeit bemutató multimédiás 
kiállítás, viseletpróbával és fotópontokkal. Az egykori ivóban, mely ma 
étteremként m�ködik, éppúgy várják a hosszú út alatt megszomjazott és 
megéhezett vándorokat, mint 300 évvel ezel�tt. 
A csárda éttermér�l b�vebb információ 19. oldalon.

Látogatható:
 március 14-31., november:  10.00 � 16.00
 április, október:   10.00 � 16.00
 május, június, szeptember:    9.00 � 17.00
 július, augusztus:     9.00 � 18.00

december 1. - március 13.: szombat - vasárnap 10.00 � 14.00 a Darvak Világa 
kiállítás belép�jével
(A létesítmény 2015. december 21. és 2016. január 3. között zárva tart.)
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Ünnepnapok nyitvatartási rendje:
 március 14-15.: 10.00 � 16.00
 június 27.: 9.00 � 23.00
 november 1.: zárva

Belépés: 
 teljes árú: 400 Ft/f�; diák, nyugdíjas: 200 Ft/f�
A Pásztormúzeumban vásárolt kombinált belép�jeggyel a Pásztormúzeum, a 
Körszín, a Hortobágyi csárda, a Kadarcsi csárda kiállítása, valamint a Darvak 
világa kiállítás is látogatható. 

Megközelítés: 
Hortobágy központjában, a 33-as f�út mentén, a Kilenclyukú híd lábánál.

Kadarcsi csárda kiállítás 
(GPS: 47°33'12.15"N; 21°19'23.21"E)
Tel.: 52/589-000 � Tel./fax: 52/589-321 � E-mail: info@hnp.hu  
 www.hnp.hu/csardakutja

A hortobágyi csárdák történetét, egykori konyhájukat, a let�nt alföldi 
betyárvilágot és a csárdahálózatot bemutató kiállítás látható az egykori 
vendégszobákban, az ivó kárment�jével és régies bútoraival a régi id�k 
hangulatát idézi.
A csárda rendezvények helyszínének is alkalmas.

Látogatható:
El�zetes bejelentkezés alapján: április - szeptember: 10.00 � 15.00
Bejelentkezés: Tel.:52/589-000 � E-mail: info@hnp.hu

Belépés: 
teljes árú: 400 Ft/f�; diák, nyugdíjas: 200 Ft/f�
A Pásztormúzeumban vásárolt kombinált belép�jeggyel a Pásztormúzeum, a 
Körszín, a Hortobágyi csárda, a Kadarcsi csárda kiállítása, valamint a Darvak 
világa kiállítás is látogatható. 

Megközelítés:  33-as f�út mentén, a Keleti-f�csatorna hídjánál 

Meggyes csárda kiállítás
(GPS: 47°35'6.58"N; 20°58'26.95"E)
Tel.: 52/589-000 � Tel./fax: 52/589-321 � E-mail: info@hnp.hu  
 www.hnp.hu/csardakutja

Az 1770-re felépült és ma már a közúttól távolabb es� csárda kiállítása a 19 � 
20. század fordulóbeli bútorokkal, tárgyakkal berendezett tisztaszobát, füstös 
konyhát, az ivót és a csárdás szobáját mutatja be. 

Látogatható:
El�zetes bejelentkezés alapján: március - október között
Bejelentkezés: Tel.:52/589-000 E-mail: info@hnp.hu

Belépés: 1000 Ft/csoport + nemzeti parki belép�kártya

Megközelítés: 
A 33-as f�út mentén az 54. vagy a 60. kilométerk�nél lekanyarodva, kizárólag 
gyalogosan vagy kerékpárral, földúton. 
A megközelíthet�ség id�járásfügg�!
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Hortobágyi  Vadaspark
Hortobágy-Malomháza � Jegypénztár a Pásztormúzeumban 
(GPS: 47°34'54.12"N; 21°8'58.09"E) 
Tel: 52/589-000 � Tel./fax: 52/589-321 � E-mail: info@hnp.hu  
 www.hnp.hu/vadaspark

A Hortobágyi Nemzeti Park természeti adottságaira alapozott Hortobágyi 
Vadaspark kiválóan alkalmas az �si puszta vadvilágának bemutatására. 
Itt láthatók az ember megjelenése el�tt ezen a tájon él�, de a civilizáció 
térhódítása miatt a területr�l kiszorított állatfajok, mint például: farkas, sakál, 
vadló, kesely�, pelikán, illetve a védett területeken ma is él� vadállatok: 
vadmacska, róka, görény, �z, rétisas, nyári lúd, batla, nagy kócsag, szürke gém, 
daru, fehér gólya, fekete gólya. A vadaspark olyan természeti programokat 
kínál, ahol valamennyi generáció megtalálhatja a számára hasznos és értékes 
id�töltési lehet�séget. A kiállítóteremben a kétélt�ek és hüll�k világát 
terráriumok, a puszta �si él�világát életnagyságú �stulok és vadló valamint 
vadszamár csontváz, nagyméret�, képes fajismertet�k és a jellemz� 
él�helytípusokat diorámákkal szemléltet� bemutató segít megismerni. 
Az épületben ajándékbolt és büfé is áll a látogatók rendelkezésére. 
A vadasparkban 2014-ben került kialakításra egy biztonságos és esztétikus, 
keményfából készült játszótér piknikasztalokkal kiegészítve. A hinták, 
mászókák, a csúszda és a kötélpálya mellett � a hely nevéhez kapcsolódóan � 
egy kis vízimalmot is kipróbálhatnak a gyerekek, és felfedezhetik, hogyan 
fogták régen munkára az emberek a Hortobágy folyót. A kifutók 
kialakításának köszönhet�en remek állatfotózási lehet�ség adódik a 
látogatók számára. A program id�tartama min. 1,5 óra.
A vadasparkban a nagyvadak testközelb�l történ� megtekintésére extra 
szafari program keretében van lehet�ség. A túra során terepjáróval lehet a 
vadlovak és �stulkok közelébe menni. Az emelt díjas program id�járásfügg�, 
id�tartama kb. 20 perc; maximális létszám 7 f�. 
Programra való jelentkezés: 
 � el�zetesen a HNP Látogatóközpontban
 � a helyszínen a vadaspark ajándékboltjában

Látogatható:  április, október:  10.00 � 16.00
      május, június:  10.00 � 17.00
      július, augusztus:  10.00 � 18.00
      szeptember:  10.00 � 17.00
      november - március:  el�zetes bejelentkezéssel 
      El�zetes bejelentkezés a téli id�szakban: +36 30/564-5773

Ünnepnapok nyitvatartási rendje:
     március 14-15.: 10.00 � 16.00
     november 1.: zárva

Az utolsó járat zárás el�tt 1 órával indul!
Az épületek 15 perccel a vadaspark zárása el�tt bezárnak!

Csoportok részére el�zetes bejelentkezés szükséges!

Belépés: teljes árú: 1500 Ft/f�; gyerek (18 éves korig): 800 Ft/f�; 
                   családi jegy (2 feln�tt, 3 gyerek): 3700 Ft/család
                    szakvezetés: 300 Ft/f�; 600 Ft/család
                   extra szafari program a belép�jegyen felül: 1200 Ft/f� (terepjárós  
                   utazás a vadlovak közé)
                   Utolsó járat: teljes árú: 1000 Ft/f�; gyerek (18 éves korig): 600 Ft/f�
                   családi jegy (2 feln�tt, 3 gyerek): 2500 Ft/család

Megközelítés: 
Kizárólag a Pásztormúzeumtól induló nemzeti parki járm�vel, mely 
nyitvatartási id�ben minden egész órakor indul. Visszaindulás minden 
félórában.
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Hortobágy-halastavi Kisvasút  
Hortobágy-Halastó 
(GPS: 47°36'19.23"N; 21°4'9.66"E)
Tel: 52/589-000 � Tel./fax: 52/589-321 � E-mail: info@hnp.hu  
 www.hnp.hu/kisvasut

A hortobágyi halastavak Közép-Európa egyik legnagyobb halastórendszerét 
alkotják, amelyek a tógazdasági hasznosítás mellett változatos és gazdag 
él�világot rejtenek. A 2000 hektáros központi tóegység a Hortobágyi Nemzeti 
Park megalakulása óta védett. Különösen értékes az itt fészkel� és átvonuló 
madárvilág. Az elmúlt 40 év alatt közel 300 madárfajt �gyeltek meg a tavakon, 
ezzel a halastórendszer Közép-Európa egyik legismertebb madár él�helyévé 
vált. A felújított és személyszállításra alkalmassá tett kisvasút � mely az 
egyetlen halastavi környezetben futó személyszállító kisvasút Magya-
rországon � kiváló lehet�séget biztosít arra, hogy a turisták kényelmesen 
elérjék a halastórendszer távolabbi részeit is, és gyönyörködjenek az 
egyedülálló tájban és a bels� tavak gazdag madárvilágában. A kisvasút 
pénztáránál kerékpárkölcsönzés is lehetséges, valamint játszótér is várja a 
gyerekeket.

Kisvasút menetrend:
április, május, június, szeptember, október:

hétf�-péntek: csoportok részére, el�zetes bejelentkezéssel
szombat-vasárnap: oda: 10.00, 12.00, 14.00; vissza: 11.15, 13.15, 15.15

július, augusztus:
hétf�-vasárnap: oda: 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 
vissza: 11.15, 13.15, 15.15, 17.00

november 23. - december 13.: 
diákcsoportok részére, el�zetes bejelentkezéssel

Ünnepnapok menetrendje:
március 14-15.; április 4-6.; május 1-3.; május 23-25.; október 23-31.:

oda: 10.00, 12.00, 14.00; vissza: 11.15, 13.15, 15.15
június 12-21.: 

oda: 10.00, 12.00, 14.00; 16.00; vissza: 11.15, 13.15, 15.15, 17.00
december 5-6.: 

Zöld Mikulás program keretében, el�zetes bejelentkezéssel 10.00, 13.00

Csoportok részére el�zetes bejelentkezés szükséges!

Jegyár egy útra:
teljes árú: 1000 Ft/f�; gyerek (18 éves korig): 600 Ft/f�

Menettérti jegyár:
teljes árú: 1200 Ft/f�; gyerek (18 éves korig): 800 Ft/f�; 
családi jegy (2 feln�tt, 3 gyerek): 3100 Ft/család

Kerékpár kölcsönzés: 1500 Ft/db/nap

Jegypénztár nyitva tartás:
 január, február, március, december: zárva
 március 14-15.:  8.00 � 16.00
 április - október: 8.00 � 16.00
 november: hétköznap zárva; hétvégén 10.00 � 14.00

Megközelítés: 
Autóval a 33-as f�út 67. kilométerk�nél található leágazásnál, Hortobágy-
Halastó irányába. Vasúton, a Debrecen-Füzesabony vonalon Hortobágyi-
Halastó állomástól kb. 100 méterre.

www.hnp.hu

11



Hortobágyi  Vadaspark
Hortobágy-Malomháza � Jegypénztár a Pásztormúzeumban 
(GPS: 47°34'54.12"N; 21°8'58.09"E) 
Tel: 52/589-000 � Tel./fax: 52/589-321 � E-mail: info@hnp.hu  
 www.hnp.hu/vadaspark

A Hortobágyi Nemzeti Park természeti adottságaira alapozott Hortobágyi 
Vadaspark kiválóan alkalmas az �si puszta vadvilágának bemutatására. 
Itt láthatók az ember megjelenése el�tt ezen a tájon él�, de a civilizáció 
térhódítása miatt a területr�l kiszorított állatfajok, mint például: farkas, sakál, 
vadló, kesely�, pelikán, illetve a védett területeken ma is él� vadállatok: 
vadmacska, róka, görény, �z, rétisas, nyári lúd, batla, nagy kócsag, szürke gém, 
daru, fehér gólya, fekete gólya. A vadaspark olyan természeti programokat 
kínál, ahol valamennyi generáció megtalálhatja a számára hasznos és értékes 
id�töltési lehet�séget. A kiállítóteremben a kétélt�ek és hüll�k világát 
terráriumok, a puszta �si él�világát életnagyságú �stulok és vadló valamint 
vadszamár csontváz, nagyméret�, képes fajismertet�k és a jellemz� 
él�helytípusokat diorámákkal szemléltet� bemutató segít megismerni. 
Az épületben ajándékbolt és büfé is áll a látogatók rendelkezésére. 
A vadasparkban 2014-ben került kialakításra egy biztonságos és esztétikus, 
keményfából készült játszótér piknikasztalokkal kiegészítve. A hinták, 
mászókák, a csúszda és a kötélpálya mellett � a hely nevéhez kapcsolódóan � 
egy kis vízimalmot is kipróbálhatnak a gyerekek, és felfedezhetik, hogyan 
fogták régen munkára az emberek a Hortobágy folyót. A kifutók 
kialakításának köszönhet�en remek állatfotózási lehet�ség adódik a 
látogatók számára. A program id�tartama min. 1,5 óra.
A vadasparkban a nagyvadak testközelb�l történ� megtekintésére extra 
szafari program keretében van lehet�ség. A túra során terepjáróval lehet a 
vadlovak és �stulkok közelébe menni. Az emelt díjas program id�járásfügg�, 
id�tartama kb. 20 perc; maximális létszám 7 f�. 
Programra való jelentkezés: 
 � el�zetesen a HNP Látogatóközpontban
 � a helyszínen a vadaspark ajándékboltjában

Látogatható:  április, október:  10.00 � 16.00
      május, június:  10.00 � 17.00
      július, augusztus:  10.00 � 18.00
      szeptember:  10.00 � 17.00
      november - március:  el�zetes bejelentkezéssel 
      El�zetes bejelentkezés a téli id�szakban: +36 30/564-5773

Ünnepnapok nyitvatartási rendje:
     március 14-15.: 10.00 � 16.00
     november 1.: zárva

Az utolsó járat zárás el�tt 1 órával indul!
Az épületek 15 perccel a vadaspark zárása el�tt bezárnak!

Csoportok részére el�zetes bejelentkezés szükséges!

Belépés: teljes árú: 1500 Ft/f�; gyerek (18 éves korig): 800 Ft/f�; 
                   családi jegy (2 feln�tt, 3 gyerek): 3700 Ft/család
                    szakvezetés: 300 Ft/f�; 600 Ft/család
                   extra szafari program a belép�jegyen felül: 1200 Ft/f� (terepjárós  
                   utazás a vadlovak közé)
                   Utolsó járat: teljes árú: 1000 Ft/f�; gyerek (18 éves korig): 600 Ft/f�
                   családi jegy (2 feln�tt, 3 gyerek): 2500 Ft/család

Megközelítés: 
Kizárólag a Pásztormúzeumtól induló nemzeti parki járm�vel, mely 
nyitvatartási id�ben minden egész órakor indul. Visszaindulás minden 
félórában.
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Hortobágy-halastavi Kisvasút  
Hortobágy-Halastó 
(GPS: 47°36'19.23"N; 21°4'9.66"E)
Tel: 52/589-000 � Tel./fax: 52/589-321 � E-mail: info@hnp.hu  
 www.hnp.hu/kisvasut

A hortobágyi halastavak Közép-Európa egyik legnagyobb halastórendszerét 
alkotják, amelyek a tógazdasági hasznosítás mellett változatos és gazdag 
él�világot rejtenek. A 2000 hektáros központi tóegység a Hortobágyi Nemzeti 
Park megalakulása óta védett. Különösen értékes az itt fészkel� és átvonuló 
madárvilág. Az elmúlt 40 év alatt közel 300 madárfajt �gyeltek meg a tavakon, 
ezzel a halastórendszer Közép-Európa egyik legismertebb madár él�helyévé 
vált. A felújított és személyszállításra alkalmassá tett kisvasút � mely az 
egyetlen halastavi környezetben futó személyszállító kisvasút Magya-
rországon � kiváló lehet�séget biztosít arra, hogy a turisták kényelmesen 
elérjék a halastórendszer távolabbi részeit is, és gyönyörködjenek az 
egyedülálló tájban és a bels� tavak gazdag madárvilágában. A kisvasút 
pénztáránál kerékpárkölcsönzés is lehetséges, valamint játszótér is várja a 
gyerekeket.

Kisvasút menetrend:
április, május, június, szeptember, október:

hétf�-péntek: csoportok részére, el�zetes bejelentkezéssel
szombat-vasárnap: oda: 10.00, 12.00, 14.00; vissza: 11.15, 13.15, 15.15

július, augusztus:
hétf�-vasárnap: oda: 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 
vissza: 11.15, 13.15, 15.15, 17.00

november 23. - december 13.: 
diákcsoportok részére, el�zetes bejelentkezéssel

Ünnepnapok menetrendje:
március 14-15.; április 4-6.; május 1-3.; május 23-25.; október 23-31.:

oda: 10.00, 12.00, 14.00; vissza: 11.15, 13.15, 15.15
június 12-21.: 

oda: 10.00, 12.00, 14.00; 16.00; vissza: 11.15, 13.15, 15.15, 17.00
december 5-6.: 

Zöld Mikulás program keretében, el�zetes bejelentkezéssel 10.00, 13.00

Csoportok részére el�zetes bejelentkezés szükséges!

Jegyár egy útra:
teljes árú: 1000 Ft/f�; gyerek (18 éves korig): 600 Ft/f�

Menettérti jegyár:
teljes árú: 1200 Ft/f�; gyerek (18 éves korig): 800 Ft/f�; 
családi jegy (2 feln�tt, 3 gyerek): 3100 Ft/család

Kerékpár kölcsönzés: 1500 Ft/db/nap

Jegypénztár nyitva tartás:
 január, február, március, december: zárva
 március 14-15.:  8.00 � 16.00
 április - október: 8.00 � 16.00
 november: hétköznap zárva; hétvégén 10.00 � 14.00

Megközelítés: 
Autóval a 33-as f�út 67. kilométerk�nél található leágazásnál, Hortobágy-
Halastó irányába. Vasúton, a Debrecen-Füzesabony vonalon Hortobágyi-
Halastó állomástól kb. 100 méterre.

www.hnp.hu

11



Belép�kártyával látogatható tanösvények, területek 
a Hortobágyi Nemzeti Parkban
 www.hnp.hu/tanosvenyek
Letölthet� ismertet�: www.hnp.hu/e-book

Hortobágy-halastavi tanösvény 
(indulási pont GPS: 47°36'19.23"N; 21°4'9.66"E)
A tanösvényt végigjárva a látogatók a hortobágyi halastavak és nyílt viz� 
mocsarak madárvilágával és növényvilágával ismerkedhetnek meg. A terület 
Közép-Európa és egyben a Hortobágy egyik legfontosabb vízimadár 
él�helye, az idelátogatók részletes képet kaphatnak a Kárpát-medence 
fészkel� és vonuló vízimadár közösségeir�l. A tanösvényen emellett 
találkozni lehet Közép-Európa számos veszélyeztetett vízimadárfajával is. 
A látogatók betekintést kaphatnak a halastavi gazdálkodás munkafo-
lyamataiba, illetve a természetvédelmi célú él�helykezelés egyes 
vonatkozásaiba is. A tanösvényen található a Hortobágyi Vonuláskutató 
Állomás vagy Madárgy�r�z� Állomás, ahol els�sorban énekesmadarak 
tudományos célú befogása történik a pallósorok mentén felállított 
függönyhálók segítségével. Az állomás els�sorban a tavaszi és �szi vonulási 
periódus során m�ködik, több alkalommal madárgy�r�zési bemutatót is 
szervezünk.
Bejárható gyalogosan, kerékpárral, kisvasúttal. 
Belépés: nemzeti parki belép�kártyával
Megközelítés: A 33-as f�út 67. kilométerk�nél található leágazásnál, 
Hortobágy-Halastó irányába. Vasúton, a Debrecen-Füzesabony vonalon 
Hortobágyi-Halastó állomástól kb. 100 méterre.

Egyek-pusztakócsi mocsarak/Górési tanösvény 
(indulási pont GPS: 47°32'52.93"N; 20°55'43.14"E)
Az Egyek-pusztakócsi mocsárvilág valaha közel tízezer hektáron terült el, 
Ohat � Egyek � Tiszafüred határában. A 19. században végzett folyó-
szabályozási munkálatok következtében megszakadtak a természetes 
vízpótlás útjai, az áradások elmaradásával a gazdag mocsári él�világ egyre 
kisebb területre szorult vissza. A nemzeti park rehabilitációs munkájának 
köszönhet�en a Tisza szabályozás el�tti vízjárását sikerült visszaállítani.
A madarak hamar birtokukba vették a régi-új él�helyeket, amelyek valóságos 
vízimadár-paradicsommá váltak. A tanösvényen található Górés tanya, ahol 
megismerhet� a Filagória-halom, és ennek kapcsán a kurgánok, kunhalmok 
története, betekintés nyerhet� a nemzeti park madárrepatriáló telepén folyó 
munkába bemutató volierek segítségével. A tanösvény kultúrtörténeti 
emléke a Meggyes csárda.
Bejárható gyalogosan, kerékpárral. 
Belépés: nemzeti parki belép�kártyával
Megközelítés: A 33-as f�út mentén az egyeki útelágazástól vagy 
Kócsújfalutól.

Szálkahalmi tanösvény 
(indulási pont GPS: 47°34'30.85"N; 21°14'35.93"E)
A tanösvény látogatása során egy átfogó keresztmetszetet kapunk a 
Hortobágyi Nemzeti Parkban található legjellemz�bb szikes pusztai 
él�helyekr�l és a jellegzetes talajfelszíni formákról. A tanösvény kiinduló 
állomása és egyben névadója, a Szálka-halom nev� kurgán, melyet a 
honfoglalás kora el�tt itt élt nomád, pusztai népek építettek. A Hortobágy 
szikeseire jellemz� összes növénytársulás meg�gyelhet� itt. 
Bejárható gyalogosan. 
Belépés: ingyenes
Megközelítés:  A 33-as f�út mentén a 79. kilométerk�nél

Egyéb látogatható területek a Hortobágyi Nemzeti Parkban
A Hortobágyi Halgazdaság Zrt. által m�ködtetett halastavak látogatásakor 
annak él�világával lehet megismerkedni. A természetjáró séta minden 
alkalommal tartogat valami érdekességet, egyedit, hiszen a tavak növény- és 
állatvilága évszakonként más és más arcát mutatja. Az ide látogatók 
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betekintést nyerhetnek a halászok mindennapos, hol kellemesebb, hol 
fáradtságos, de mindig szép munkájába.

Belép�kártya rendszer
A Hortobágyi Nemzeti Park tanösvényeire (Hortobágy-halastavi tanösvény, 
Górési tanösvény), valamint a Hortobágyi Halgazdaság Zrt. kezelésében lév� 
halastavakra történ� turisztikai célú belépés csak belép�kártyával 
lehetséges, amely belépési engedélynek min�sül. Egyes tanösvényekre 
egyenként vagy együttesen is váltható belép�kártya.

Nemzeti parki belép�kártyával látogatható területek
Fényes-tóegység, Csécs-tóegység, Gyökérkút-tóegység (Gyökérkúti-tavak, 
Derzsi-tavak, Ohati-tavak), Ivadéknevel�-tóegység (Akadémia-tavak), 
Kungyörgy-tóegység, Malomháza-tóegység, Elep-tóegység, Balmazújváros-
tóegység ( Virágoskúti-tavak), Folyás-tóegység (Bivalyhalmi-tavak, 
Tinólaposi-tavak, Nagyszög)

Belép�kártya ára a Hortobágy-halastavi tanösvényre vagy az Egyek-
pusztakócsi mocsarak/Górési tanösvényre: 
teljes árú:    600 Ft/f�/nap
diák/nyugdíjas:   400 Ft/f�/nap
családi jegy (2 feln�tt, 3 gyerek):  1600 Ft/család

Belép�kártya ára a tanösvényekre és az egyéb látogatható területekre: 
teljes árú:    1000 Ft/f�/nap,      2000 Ft/f�/hét
diák/nyugdíjas:  600 Ft/f�/nap,         1200 Ft/f�/hét
családi jegy (2 feln�tt, 3 gyerek):  2600 Ft/nap              5200 Ft/hét

Belép�kártya váltható:
 Hortobágyi Nemzeti Park Látogatóközpont, Hortobágy
 Hortobágy Fogadó, Hortobágy
 Sóvirág Vendégház, Hortobágy
 Hortobágy-halastavi Kisvasút jegypénztára, Hortobágy-Halastó
 Kaparó csárda, 33-as f�út nagyiváni elágazás
 Szabics kiköt�, Tiszafüred-Örvény
 Tourinform Balmazújváros, Balmazújváros

Szakvezetés el�zetes egyeztetéssel igényelhet� a 
látogatóközpontban:
Szakvezetés: 4 óra alatt 10 000 Ft/csoport
   4 órán túl óránként 2500 Ft/óra

Malomházi tanösvény
Tel.: 52/589-000 � Fax: 52/589-321 � E-mail: turizmus@hnp.hu 
Üzemeltet�: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Elhelyezkedés: Hortobágy-Malomháza

A tanösvény kis területén megismerhet�k a Hortobágy jellemz� él�helyei, 
gyeptípusai. Megtapasztalható, hogy a különböz� gyeptársulások miként 
viselkednek legeltetés vagy egyéb haszonvétel hatására. A túra során 
közvetlenül megismerhet� hazánk egyetlen gátak közé nem szorított 
vízfolyása, a Hortobágy folyó, a szürkemarha legeltetésének módja, hatása a 
természeti értékekre, a hortobágyi pásztorkultúra � a mai napig elevenen él� 
� emlékei. A növényvilág tanulmányozása közben a látogató elé kerülnek a 
puszta jellemz� madarai, vadjai, ízeltlábú állatai is.
Belépés: 
A tanösvény látogatása kizárólag csoportoknak (minimum 10 f�, maximum 
30 f�), el�zetes bejelentkezéssel és csak szakvezetéssel lehetséges.

Egyéb tanösvények
A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság területén lév� tanösvényekr�l, 
valamint más üzemeltetés� tanösvényekr�l további információ:
 www.hnp.hu/tanosvenyek
Letölthet� ismertet�: www.hnp.hu/e-book
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Belép�kártyával látogatható tanösvények, területek 
a Hortobágyi Nemzeti Parkban
 www.hnp.hu/tanosvenyek
Letölthet� ismertet�: www.hnp.hu/e-book

Hortobágy-halastavi tanösvény 
(indulási pont GPS: 47°36'19.23"N; 21°4'9.66"E)
A tanösvényt végigjárva a látogatók a hortobágyi halastavak és nyílt viz� 
mocsarak madárvilágával és növényvilágával ismerkedhetnek meg. A terület 
Közép-Európa és egyben a Hortobágy egyik legfontosabb vízimadár 
él�helye, az idelátogatók részletes képet kaphatnak a Kárpát-medence 
fészkel� és vonuló vízimadár közösségeir�l. A tanösvényen emellett 
találkozni lehet Közép-Európa számos veszélyeztetett vízimadárfajával is. 
A látogatók betekintést kaphatnak a halastavi gazdálkodás munkafo-
lyamataiba, illetve a természetvédelmi célú él�helykezelés egyes 
vonatkozásaiba is. A tanösvényen található a Hortobágyi Vonuláskutató 
Állomás vagy Madárgy�r�z� Állomás, ahol els�sorban énekesmadarak 
tudományos célú befogása történik a pallósorok mentén felállított 
függönyhálók segítségével. Az állomás els�sorban a tavaszi és �szi vonulási 
periódus során m�ködik, több alkalommal madárgy�r�zési bemutatót is 
szervezünk.
Bejárható gyalogosan, kerékpárral, kisvasúttal. 
Belépés: nemzeti parki belép�kártyával
Megközelítés: A 33-as f�út 67. kilométerk�nél található leágazásnál, 
Hortobágy-Halastó irányába. Vasúton, a Debrecen-Füzesabony vonalon 
Hortobágyi-Halastó állomástól kb. 100 méterre.

Egyek-pusztakócsi mocsarak/Górési tanösvény 
(indulási pont GPS: 47°32'52.93"N; 20°55'43.14"E)
Az Egyek-pusztakócsi mocsárvilág valaha közel tízezer hektáron terült el, 
Ohat � Egyek � Tiszafüred határában. A 19. században végzett folyó-
szabályozási munkálatok következtében megszakadtak a természetes 
vízpótlás útjai, az áradások elmaradásával a gazdag mocsári él�világ egyre 
kisebb területre szorult vissza. A nemzeti park rehabilitációs munkájának 
köszönhet�en a Tisza szabályozás el�tti vízjárását sikerült visszaállítani.
A madarak hamar birtokukba vették a régi-új él�helyeket, amelyek valóságos 
vízimadár-paradicsommá váltak. A tanösvényen található Górés tanya, ahol 
megismerhet� a Filagória-halom, és ennek kapcsán a kurgánok, kunhalmok 
története, betekintés nyerhet� a nemzeti park madárrepatriáló telepén folyó 
munkába bemutató volierek segítségével. A tanösvény kultúrtörténeti 
emléke a Meggyes csárda.
Bejárható gyalogosan, kerékpárral. 
Belépés: nemzeti parki belép�kártyával
Megközelítés: A 33-as f�út mentén az egyeki útelágazástól vagy 
Kócsújfalutól.

Szálkahalmi tanösvény 
(indulási pont GPS: 47°34'30.85"N; 21°14'35.93"E)
A tanösvény látogatása során egy átfogó keresztmetszetet kapunk a 
Hortobágyi Nemzeti Parkban található legjellemz�bb szikes pusztai 
él�helyekr�l és a jellegzetes talajfelszíni formákról. A tanösvény kiinduló 
állomása és egyben névadója, a Szálka-halom nev� kurgán, melyet a 
honfoglalás kora el�tt itt élt nomád, pusztai népek építettek. A Hortobágy 
szikeseire jellemz� összes növénytársulás meg�gyelhet� itt. 
Bejárható gyalogosan. 
Belépés: ingyenes
Megközelítés:  A 33-as f�út mentén a 79. kilométerk�nél

Egyéb látogatható területek a Hortobágyi Nemzeti Parkban
A Hortobágyi Halgazdaság Zrt. által m�ködtetett halastavak látogatásakor 
annak él�világával lehet megismerkedni. A természetjáró séta minden 
alkalommal tartogat valami érdekességet, egyedit, hiszen a tavak növény- és 
állatvilága évszakonként más és más arcát mutatja. Az ide látogatók 
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betekintést nyerhetnek a halászok mindennapos, hol kellemesebb, hol 
fáradtságos, de mindig szép munkájába.

Belép�kártya rendszer
A Hortobágyi Nemzeti Park tanösvényeire (Hortobágy-halastavi tanösvény, 
Górési tanösvény), valamint a Hortobágyi Halgazdaság Zrt. kezelésében lév� 
halastavakra történ� turisztikai célú belépés csak belép�kártyával 
lehetséges, amely belépési engedélynek min�sül. Egyes tanösvényekre 
egyenként vagy együttesen is váltható belép�kártya.

Nemzeti parki belép�kártyával látogatható területek
Fényes-tóegység, Csécs-tóegység, Gyökérkút-tóegység (Gyökérkúti-tavak, 
Derzsi-tavak, Ohati-tavak), Ivadéknevel�-tóegység (Akadémia-tavak), 
Kungyörgy-tóegység, Malomháza-tóegység, Elep-tóegység, Balmazújváros-
tóegység ( Virágoskúti-tavak), Folyás-tóegység (Bivalyhalmi-tavak, 
Tinólaposi-tavak, Nagyszög)

Belép�kártya ára a Hortobágy-halastavi tanösvényre vagy az Egyek-
pusztakócsi mocsarak/Górési tanösvényre: 
teljes árú:    600 Ft/f�/nap
diák/nyugdíjas:   400 Ft/f�/nap
családi jegy (2 feln�tt, 3 gyerek):  1600 Ft/család

Belép�kártya ára a tanösvényekre és az egyéb látogatható területekre: 
teljes árú:    1000 Ft/f�/nap,      2000 Ft/f�/hét
diák/nyugdíjas:  600 Ft/f�/nap,         1200 Ft/f�/hét
családi jegy (2 feln�tt, 3 gyerek):  2600 Ft/nap              5200 Ft/hét

Belép�kártya váltható:
 Hortobágyi Nemzeti Park Látogatóközpont, Hortobágy
 Hortobágy Fogadó, Hortobágy
 Sóvirág Vendégház, Hortobágy
 Hortobágy-halastavi Kisvasút jegypénztára, Hortobágy-Halastó
 Kaparó csárda, 33-as f�út nagyiváni elágazás
 Szabics kiköt�, Tiszafüred-Örvény
 Tourinform Balmazújváros, Balmazújváros

Szakvezetés el�zetes egyeztetéssel igényelhet� a 
látogatóközpontban:
Szakvezetés: 4 óra alatt 10 000 Ft/csoport
   4 órán túl óránként 2500 Ft/óra

Malomházi tanösvény
Tel.: 52/589-000 � Fax: 52/589-321 � E-mail: turizmus@hnp.hu 
Üzemeltet�: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Elhelyezkedés: Hortobágy-Malomháza

A tanösvény kis területén megismerhet�k a Hortobágy jellemz� él�helyei, 
gyeptípusai. Megtapasztalható, hogy a különböz� gyeptársulások miként 
viselkednek legeltetés vagy egyéb haszonvétel hatására. A túra során 
közvetlenül megismerhet� hazánk egyetlen gátak közé nem szorított 
vízfolyása, a Hortobágy folyó, a szürkemarha legeltetésének módja, hatása a 
természeti értékekre, a hortobágyi pásztorkultúra � a mai napig elevenen él� 
� emlékei. A növényvilág tanulmányozása közben a látogató elé kerülnek a 
puszta jellemz� madarai, vadjai, ízeltlábú állatai is.
Belépés: 
A tanösvény látogatása kizárólag csoportoknak (minimum 10 f�, maximum 
30 f�), el�zetes bejelentkezéssel és csak szakvezetéssel lehetséges.

Egyéb tanösvények
A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság területén lév� tanösvényekr�l, 
valamint más üzemeltetés� tanösvényekr�l további információ:
 www.hnp.hu/tanosvenyek
Letölthet� ismertet�: www.hnp.hu/e-book
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Hortobágyi turistaút
Hortobágy � Máta � Kungyörgy � Hortobágy-Halastó turistaút
Belterületen betonk� burkolatú, további szakaszán stabilizált út, kb. 12 km 
hosszú. Egész évben használható, azonban 2015-ben felújítás alatt áll. 
A turistaút ingyenesen használható, de a bemutató terület látogatásához 
nemzeti parki belép�kártya szükséges.

Hortobágyi Csillagoségbolt-park
Tel.: 52/589-000 � Fax: 52/589-321 � E-mail: turizmus@hnp.hu 
  www.hnp.hu/csillagpark

A háborítatlan éjszakai környezet a nemzeti park természetességének fontos 
eleme. Ennek védelmére jött létre itt 2011-ben hazánk második 
csillagoségbolt-parkja. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság által 
meghirdetett programokon a résztvev�knek szakavatott munkatársak 
mutatják be a csillagos ég látnivalóit és a háborítatlan esti-éjszakai puszta 
él�világát is. A Fecskeház erdei iskola új csillagdája tavasszal és �sszel kb. 
kétheti rendszerességgel várja látogatóit. Emellett az év során halastavi 
csillagséták, vadasparki csillagászat, asztrofotós alkalmak, daruvonulás 
megtekintésével összekötött csillagászatok várják az érdekl�d�ket. 
Osztályok, csoportok, családok, erdei iskolások számára el�adással 
egybekötött csillagdai programok is kérhet�ek. A csillagdai bemutatók, 
csillagséták és más csillagoségbolt-parki programok részletes leírása 
megtalálható a  www.hnp.hu/csillagpark oldalon.

Tisza-tavi Vízi Sétány és Tanösvény
Poroszló, (GPS: 47°38'36.77"N ; 20°39'31.82"E)
Tel.: +36 30 863-2775 �  E-mail: vizisetany@hnp.hu
  www.hnp.hu/vizisetany

1500 méter hosszú pallóút gyékényesek, nádasok, ártéri erd�k, vízi 
növénytársulások mentén. A Tisza-tó él�világának megismerését 
madármeg�gyel� betekint�k, meg�gyel�torony, képes információs táblák, 
igény szerint szakvezetés segítik. Csak vízi úton közelíthet� meg. 
Csoportoknak bejelentkezés szükséges. Kerekesszékkel is bejárható
Látogatható: április, október: 9.00 � 16.00
     május 1. - június 14., szeptember: 9.00 � 17.00
     június 15. - augusztus 31.: 9.00 � 19.00

Belépés: teljes árú: 1000 Ft/f�; gyerek (6-18 éves korig)/nyugdíjas: 800 Ft/f�

Megközelítés: Poroszlóról rendszeres hajójáratokkal 
(További partner kiköt�k listája megtalálható a vízi sétány hivatalos honlapján: 
www.hnp.hu/vizisetany)

Vezetett túrák a Hortobágyi Nemzeti Park területén
A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság márciustól novemberig havi 
rendszerességgel szervez gyalogos, kerékpáros vagy kisvasutas túrákat. 
A szakvezetett programok az egyes területek gazdag él�világát, egy-egy 
jellegzetes növény- vagy állatfaját, a természeti táj szépségét mutatják be. 
A túrákon való részvétel többségében el�zetes bejelentkezéshez kötött. 
A bejelentkezés megtehet� telefonon vagy e-mailben a Hortobágyi Nemzeti 
Park Látogatóközpont elérhet�ségein:
Tel.: 52/589-000 � Fax: 52/589-321 � E-mail: turizmus@hnp.hu. 
Jelentkezés legkés�bb a program el�tti napon lehetséges.
Túráink id�járásfügg�ek, témái és id�pontjai megtalálhatók programnaptá-
runkban, részletes leírásuk a honlapunkon (www.hnp.hu/turizmus).

Vezetett túrák (VT) ára: 
1. Gyalogos és kerékpáros túrák: 1000 Ft/feln�tt; 500 Ft/diák; 2000 Ft/család
2. Csillagászattal egybekötött túrák: 2500 Ft/feln�tt; 
    1500 Ft/diák; 6500 Ft/család
3. Lovastúrák (saját lóval): 2500 Ft/feln�tt; 1500 Ft/diák; 6500 Ft/család
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4. Vadasparki látogatással vagy kisvonatozással egybekötött túrák: 
    1500 Ft/feln�tt, 800 Ft/gyerek, 3800 Ft/család
5. Madárgy�r�zési bemutatók és jeles naphoz kapcsolódó túrák: ingyenes
6. Gyalogtúra a Meggyes csárdához: 600 Ft/feln�tt; 
    400 Ft/diák vagy a területre érvényes belép�kártya

TOVÁBBI PROGRAMOK, LÁTNIVALÓK HORTOBÁGYON

Égerházi Imre galéria és ajándékbolt
4071 Hortobágy, Pet�� tér (GPS: 47°34'57.44"N; 21°8'59.29"E)
Tel.: 52/369-021 � Fax: 52/589-342 � E-mail: phhortobagy@gmail.com
www.hortobagy.hu � Üzemeltet�: Hortobágy Község Önkormányzata

Id�szaki kiállítások helyszíne hortobágyi ihletés� képekb�l, kisplasztikákból. 

Látogatható: április - október: 9.00 � 17.00

Belépés: ingyenes

Megközelítés: Hortobágy falu központjában, a Hortobágyi csárda mellett.

Horgászat az Ohati Horgász- 
és Bemutató Központ tavain
(GPS: 47°36'10.85"N; 20°59'46.78"E)
Információ: Varga Tamás tógazda  Tel.: 30/513-1469  www.hhgzrt.hu
Üzemeltet�: Hortobágyi Halgazdaság Zrt.

A Hortobágyi Halgazdaság Zrt. a védett hortobágyi puszta háborítatlan 
nyugalmát és felejthetetlen horgászemlékeket kínál vendégei számára az 
Ohati Horgász- és Bemutató Központban. Országosan is elismert horgászvíz a 
26 hektár terület� Ohati III. horgásztó, melyen akár 100 órát is horgászhatnak 
egyhuzamban a pro� vagy amat�r horgászvendégeink. 2 hektáron üzemel az 
Ohati IV. horgásztó, amely kifejezetten alkalmas rakós botos és 
�nomszerelékes horgászatra. Az Ohati IV. tavon megközelít�leg 60 f� 
horgászhat azonos körülmények között, azonos esélyek mellett.

A horgásztóra el�zetes helyfoglalás lehetséges. A horgászhelyek a foglalás 
sorrendjében biztosítottak.

Nyitva tartás:
március 15. - november 15. között (napkeltét�l-napnyugtáig)
A tavak hétf�t�l szerdáig egész évben zárva tartanak halkíméleti okok miatt!

Hortobágyi Madárpark � Madárkórház Alapítvány
4071 Hortobágy, Pet�� tér 6. (GPS: 47°34'52.04"N; 21°09'09.73"E)
 Tel.: 52/369-181 � 30/943-5494
E-mail: pusztadoktor@t-online.hu  www.madarpark.hu 
Üzemeltet�: Madárkórház Alapítvány

Négy évszak él�világát és a madarakat fenyeget� veszélyeket bemutató 
kiállítás és látványkórház várja a látogatókat.

Látogatható: 
 január - március.: 9.00 � 16.00
 április - október: 9.00 � 18.00
 november - december: 9.00 � 16.00

Belép�díj: feln�tt: 800 Ft/f�; gyerek: 600 Ft/f�

Megközelítés: Hortobágy falu központjában a 33-as f�út mellett
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Hortobágyi turistaút
Hortobágy � Máta � Kungyörgy � Hortobágy-Halastó turistaút
Belterületen betonk� burkolatú, további szakaszán stabilizált út, kb. 12 km 
hosszú. Egész évben használható, azonban 2015-ben felújítás alatt áll. 
A turistaút ingyenesen használható, de a bemutató terület látogatásához 
nemzeti parki belép�kártya szükséges.

Hortobágyi Csillagoségbolt-park
Tel.: 52/589-000 � Fax: 52/589-321 � E-mail: turizmus@hnp.hu 
  www.hnp.hu/csillagpark

A háborítatlan éjszakai környezet a nemzeti park természetességének fontos 
eleme. Ennek védelmére jött létre itt 2011-ben hazánk második 
csillagoségbolt-parkja. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság által 
meghirdetett programokon a résztvev�knek szakavatott munkatársak 
mutatják be a csillagos ég látnivalóit és a háborítatlan esti-éjszakai puszta 
él�világát is. A Fecskeház erdei iskola új csillagdája tavasszal és �sszel kb. 
kétheti rendszerességgel várja látogatóit. Emellett az év során halastavi 
csillagséták, vadasparki csillagászat, asztrofotós alkalmak, daruvonulás 
megtekintésével összekötött csillagászatok várják az érdekl�d�ket. 
Osztályok, csoportok, családok, erdei iskolások számára el�adással 
egybekötött csillagdai programok is kérhet�ek. A csillagdai bemutatók, 
csillagséták és más csillagoségbolt-parki programok részletes leírása 
megtalálható a  www.hnp.hu/csillagpark oldalon.

Tisza-tavi Vízi Sétány és Tanösvény
Poroszló, (GPS: 47°38'36.77"N ; 20°39'31.82"E)
Tel.: +36 30 863-2775 �  E-mail: vizisetany@hnp.hu
  www.hnp.hu/vizisetany

1500 méter hosszú pallóút gyékényesek, nádasok, ártéri erd�k, vízi 
növénytársulások mentén. A Tisza-tó él�világának megismerését 
madármeg�gyel� betekint�k, meg�gyel�torony, képes információs táblák, 
igény szerint szakvezetés segítik. Csak vízi úton közelíthet� meg. 
Csoportoknak bejelentkezés szükséges. Kerekesszékkel is bejárható
Látogatható: április, október: 9.00 � 16.00
     május 1. - június 14., szeptember: 9.00 � 17.00
     június 15. - augusztus 31.: 9.00 � 19.00

Belépés: teljes árú: 1000 Ft/f�; gyerek (6-18 éves korig)/nyugdíjas: 800 Ft/f�

Megközelítés: Poroszlóról rendszeres hajójáratokkal 
(További partner kiköt�k listája megtalálható a vízi sétány hivatalos honlapján: 
www.hnp.hu/vizisetany)

Vezetett túrák a Hortobágyi Nemzeti Park területén
A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság márciustól novemberig havi 
rendszerességgel szervez gyalogos, kerékpáros vagy kisvasutas túrákat. 
A szakvezetett programok az egyes területek gazdag él�világát, egy-egy 
jellegzetes növény- vagy állatfaját, a természeti táj szépségét mutatják be. 
A túrákon való részvétel többségében el�zetes bejelentkezéshez kötött. 
A bejelentkezés megtehet� telefonon vagy e-mailben a Hortobágyi Nemzeti 
Park Látogatóközpont elérhet�ségein:
Tel.: 52/589-000 � Fax: 52/589-321 � E-mail: turizmus@hnp.hu. 
Jelentkezés legkés�bb a program el�tti napon lehetséges.
Túráink id�járásfügg�ek, témái és id�pontjai megtalálhatók programnaptá-
runkban, részletes leírásuk a honlapunkon (www.hnp.hu/turizmus).

Vezetett túrák (VT) ára: 
1. Gyalogos és kerékpáros túrák: 1000 Ft/feln�tt; 500 Ft/diák; 2000 Ft/család
2. Csillagászattal egybekötött túrák: 2500 Ft/feln�tt; 
    1500 Ft/diák; 6500 Ft/család
3. Lovastúrák (saját lóval): 2500 Ft/feln�tt; 1500 Ft/diák; 6500 Ft/család
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4. Vadasparki látogatással vagy kisvonatozással egybekötött túrák: 
    1500 Ft/feln�tt, 800 Ft/gyerek, 3800 Ft/család
5. Madárgy�r�zési bemutatók és jeles naphoz kapcsolódó túrák: ingyenes
6. Gyalogtúra a Meggyes csárdához: 600 Ft/feln�tt; 
    400 Ft/diák vagy a területre érvényes belép�kártya

TOVÁBBI PROGRAMOK, LÁTNIVALÓK HORTOBÁGYON

Égerházi Imre galéria és ajándékbolt
4071 Hortobágy, Pet�� tér (GPS: 47°34'57.44"N; 21°8'59.29"E)
Tel.: 52/369-021 � Fax: 52/589-342 � E-mail: phhortobagy@gmail.com
www.hortobagy.hu � Üzemeltet�: Hortobágy Község Önkormányzata

Id�szaki kiállítások helyszíne hortobágyi ihletés� képekb�l, kisplasztikákból. 

Látogatható: április - október: 9.00 � 17.00

Belépés: ingyenes

Megközelítés: Hortobágy falu központjában, a Hortobágyi csárda mellett.

Horgászat az Ohati Horgász- 
és Bemutató Központ tavain
(GPS: 47°36'10.85"N; 20°59'46.78"E)
Információ: Varga Tamás tógazda  Tel.: 30/513-1469  www.hhgzrt.hu
Üzemeltet�: Hortobágyi Halgazdaság Zrt.

A Hortobágyi Halgazdaság Zrt. a védett hortobágyi puszta háborítatlan 
nyugalmát és felejthetetlen horgászemlékeket kínál vendégei számára az 
Ohati Horgász- és Bemutató Központban. Országosan is elismert horgászvíz a 
26 hektár terület� Ohati III. horgásztó, melyen akár 100 órát is horgászhatnak 
egyhuzamban a pro� vagy amat�r horgászvendégeink. 2 hektáron üzemel az 
Ohati IV. horgásztó, amely kifejezetten alkalmas rakós botos és 
�nomszerelékes horgászatra. Az Ohati IV. tavon megközelít�leg 60 f� 
horgászhat azonos körülmények között, azonos esélyek mellett.

A horgásztóra el�zetes helyfoglalás lehetséges. A horgászhelyek a foglalás 
sorrendjében biztosítottak.

Nyitva tartás:
március 15. - november 15. között (napkeltét�l-napnyugtáig)
A tavak hétf�t�l szerdáig egész évben zárva tartanak halkíméleti okok miatt!

Hortobágyi Madárpark � Madárkórház Alapítvány
4071 Hortobágy, Pet�� tér 6. (GPS: 47°34'52.04"N; 21°09'09.73"E)
 Tel.: 52/369-181 � 30/943-5494
E-mail: pusztadoktor@t-online.hu  www.madarpark.hu 
Üzemeltet�: Madárkórház Alapítvány

Négy évszak él�világát és a madarakat fenyeget� veszélyeket bemutató 
kiállítás és látványkórház várja a látogatókat.

Látogatható: 
 január - március.: 9.00 � 16.00
 április - október: 9.00 � 18.00
 november - december: 9.00 � 16.00

Belép�díj: feln�tt: 800 Ft/f�; gyerek: 600 Ft/f�

Megközelítés: Hortobágy falu központjában a 33-as f�út mellett
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Hortobágyi Nonpro�t Kft. székháza
4071 Hortobágy, Czinege u. 1.  (GPS: 47°34'55.53"N; 21°9'23.28"E)
Tel.: 30/491-5226 

Megtekinthet� kiállítások:
�Megmaradásunk jelképe, a magyar szürke� � fajtatörténeti kiállítás
A kiállításban megismerhet� a magyar szürkemarha eredete, földrajzi típusai, 
az egyedek szarvalakulási formái, igaer�- és húshasznosítása, jelölése és 
törzskönyvezése, a hazai és európai marhahajtó útvonalak, valamint a magyar 
szürkepásztorok hétköznapjai és ünnepei.

Hortobágyi körkép
A 19-20. század fordulóján divatos körképek hatására készült az eredeti 
Hortobágyi Körkép, mely 7,5 méter magas és 100 méter hosszú volt. A körkép 
1945-ben megsemmisült. Az eredeti körképet ábrázoló fényképek 
felhasználásával egy ismeretlen fest�m�vész Egyiptomban festette a 
Hortobágyi Körkép kisebbített, 1 méter magas, 36 méter hosszú másolatát.

Látogatható: munkaid�ben, csak el�zetes bejelentkezés alapján 

Belépés: ingyenes 

Megközelítés: Hortobágy központjában a 33-as f�út mellett.

Kilenclyukú híd
(GPS: 47°34'53.36"N; 21°8'54.36"E)

A Hortobágy jelképe, az azonos nev� folyó felett átível� 167,3 méter hosszú 
híd, mely kilenc boltívre támaszkodik. Az itt elhaladó út fontos kereskedelmi 
és marhahajtó út volt évszázadokon keresztül Debrecen és Pest-Buda között. 
Éppen ezért a folyó ezen szakaszán már a kora középkorban biztonságos 
átkel�helynek kellett lennie. Az id�járásnak, árvizeknek kitett, öreg fahíd 
fenntartása mindig nagy terhet rótt Debrecen városára. Ezért döntöttek egy 
állandó k�híd építetésér�l 1827-ben, mely Povolny Ferenc �kilenclyukú� tervei 
szerint 1833-ra épült fel. A Kilenclyukú híd ma Magyarország leghosszabb 
közúti k�hídja.

Megközelítés: Hortobágy falu központjában, a 33-as f�út mentén.

Mátai Ménes 
4071 Hortobágy-Máta (GPS: 47°35'40.03"N; 21°9'23.89"E)
Tel: 52/589-369 � E-mail: mataimenes@hortobagy.eu    www.hortobagy.eu
Üzemeltet�: Hortobágyi Nonpro�t Kft.

A Mátai Ménes gazdag és egyedi lótenyészt� hagyományaival különleges 
helyet foglal el Európa nemzeti és történeti ménesei sorában. Ismertségét a 
hortobágyi csikós hagyományok és a nóniusz lófajta teremtette meg. 
Napjainkban nemzetközi hír� lótenyészt�-, rendezvény- és turisztikai 
központ. Szervezett programjai közül legnépszer�bb a puszta természeti 
értékeit, pásztorhagyományait, csikósait és a tájra jellemz� �shonos állatokat 
bemutató pusztai fogatozás. A nádudvari feketekerámia-m�hely, valamint a 
ménes törzsistállói is megtekinthet�k. 

A pusztai fogatozás id�pontja (a program id�járásfügg�): 
Március 14-t�l október 31-ig naponta 
Indulási id�pontok: 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 óra
A 16.00 órai program minimum 8 f� jelentkezése esetén indul.
Március 14. - április 30. és október 1. - október 31. id�szakokban 
a 16.00 órai program:
 hétköznap csak csoportok számára el�zetes bejelentkezéssel;
 hétvégeken, ünnepnapokon minimum 8 f� jelentkezése esetén indul
Belépés:
Feln�tt ár: 2600 Ft/f�
Gyermek ár: 1400 Ft/f� (5 és 15 év között), 5 év alatt ingyenes
Megközelítés: Hortobágy falutól 3 km-re.
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Egyéb szekerezési lehet�ségek a pusztában
Hortobágy faluban több helyi lakos is foglalkozik szekereztetéssel. 
Túrakínálatukban Hortobágy falu és a Malomházi tanösvény bejárása 
szerepel, az �szi id�szakban pedig a daruvonulás megtekintése. A HNPI által 
ajánlott, egyben elfogadott szekérprogramot biztosító helyi lakosok:
Er�ss József: 30/452-8774 � Löki János: 20/392-8311
� Mészáros József: 30/487-3170

Motorcsónaktúra a Hortobágy folyón
4071 Hortobágy, Kilenclyukú híd (GPS: 47°34'53.36"N; 21°8'54.36"E)
Tel.: 30/493-5513 � E-mail: baranyais@freemail.hu
Üzemeltet�: Baranyai Sándor egyéni vállalkozó

Tekintse meg a Hortobágy folyó nyújtotta szépségeket! A Kilenclyukú híd 
mell�l április 15 - szeptember 15. között naponta 9.00-20.00 óra között 
óránként indulnak a motorcsónak járatok. A program része egy halásztanya 
valamint népi halászeszközök használat közbeni bemutatása is.
A program id�járásfügg�.

Belépés: feln�tt: 1200 Ft/f�; gyerek: 600 Ft/f�

Megközelítés: Hortobágy központjában a Kilenclyukú híd lábánál.

Pusztai Állatpark
4071 Hortobágy�Tornyi-domb (GPS: 47°34'24.47"N; 21°8'38.95"E)
Tel.: 52/701-037 � E-mail: allatpark@hortobagy.eu 
www.hortobagy.eu  www.pusztaiallatpark.hu
Üzemeltet�: Hortobágyi Nonpro�t Kft.

A Pusztai Állatpark a Kárpát-medencében él� régi magyar háziállatfajtákat, 
azok tartásának különböz� módjait és tárgyi eszközeit mutatja be. Egy 
kiállítás keretében a puszta jellegzetes fajtáinak története is megismerhet� 
kialakulásuktól egykori és mai használatukig. Az állatpark kínálatában 
bográcsos és kemencében készült ételek is szerepelnek. Az itt eltöltött id� 
számos, el�zetes bejelentkezés alapján igényelhet� programmal is 
színesíthet�: pusztai virtus játékok  pusztán színek, ízek, illatok, gyógynövény 
foglalkozás,  kreatív gyerekfoglalkozás,  kvíz játékkal egybekötött ügyességi 
próbák, különböz� állomásokon,  szamaragolás,  arcfestés, csillámtetoválás. 
A Pusztai Állatparkban helyi születés�, nyilvántartott származású és 
szakmailag elismert állományból származó régi magyar háziállatokat is 
vásárolhat.

Látogatható: 
január 1. - március 13.: szombat, vasárnap             10.00 � 14.00
március 14 -  április 3.:    9.00 � 16.00
április 4. -  május 22.:    9.00 � 17.00
május 23. -  szeptember 30.:   9.00 � 18.00
október 1. - október 23.:    9.00 � 17.00
október 24. - december 6.:  9.00 � 17.00
december 7 - 31.: szombat, vasárnap                        10.00 � 14.00
(karácsony és újévi hétvégéken zárva)

Belép�díj: teljes árú: 900 Ft/f�; diák/nyugdíjas: 700 Ft/f�; gyerek: 600 Ft/f�
családi éves bérlet (2 feln�tt, 3 gyerek): 11 800 Ft/család
szakvezetés: 10 f�ig 3000 Ft/ csoport; 10 f�t�l 300 Ft/f�

A belép�jegy mellé választható fejenként egy fél adag zoo csemege, vagy 
családonként 10 % kedvezmény 1 db terméket illet�en a �büfé� kategóriába 
soroltakból.

Csoportos belép�jegy váltható, ha a létszám meghaladja a 10 f�t. Ez 
esetben vagy 10 % kedvezmény kapható a belép�jegy árából, vagy 
fejenként egy fél adag zoo csemege.

Megközelítés: Hortobágy falutól 2 km-re 
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Hortobágyi Nonpro�t Kft. székháza
4071 Hortobágy, Czinege u. 1.  (GPS: 47°34'55.53"N; 21°9'23.28"E)
Tel.: 30/491-5226 

Megtekinthet� kiállítások:
�Megmaradásunk jelképe, a magyar szürke� � fajtatörténeti kiállítás
A kiállításban megismerhet� a magyar szürkemarha eredete, földrajzi típusai, 
az egyedek szarvalakulási formái, igaer�- és húshasznosítása, jelölése és 
törzskönyvezése, a hazai és európai marhahajtó útvonalak, valamint a magyar 
szürkepásztorok hétköznapjai és ünnepei.

Hortobágyi körkép
A 19-20. század fordulóján divatos körképek hatására készült az eredeti 
Hortobágyi Körkép, mely 7,5 méter magas és 100 méter hosszú volt. A körkép 
1945-ben megsemmisült. Az eredeti körképet ábrázoló fényképek 
felhasználásával egy ismeretlen fest�m�vész Egyiptomban festette a 
Hortobágyi Körkép kisebbített, 1 méter magas, 36 méter hosszú másolatát.

Látogatható: munkaid�ben, csak el�zetes bejelentkezés alapján 

Belépés: ingyenes 

Megközelítés: Hortobágy központjában a 33-as f�út mellett.

Kilenclyukú híd
(GPS: 47°34'53.36"N; 21°8'54.36"E)

A Hortobágy jelképe, az azonos nev� folyó felett átível� 167,3 méter hosszú 
híd, mely kilenc boltívre támaszkodik. Az itt elhaladó út fontos kereskedelmi 
és marhahajtó út volt évszázadokon keresztül Debrecen és Pest-Buda között. 
Éppen ezért a folyó ezen szakaszán már a kora középkorban biztonságos 
átkel�helynek kellett lennie. Az id�járásnak, árvizeknek kitett, öreg fahíd 
fenntartása mindig nagy terhet rótt Debrecen városára. Ezért döntöttek egy 
állandó k�híd építetésér�l 1827-ben, mely Povolny Ferenc �kilenclyukú� tervei 
szerint 1833-ra épült fel. A Kilenclyukú híd ma Magyarország leghosszabb 
közúti k�hídja.

Megközelítés: Hortobágy falu központjában, a 33-as f�út mentén.

Mátai Ménes 
4071 Hortobágy-Máta (GPS: 47°35'40.03"N; 21°9'23.89"E)
Tel: 52/589-369 � E-mail: mataimenes@hortobagy.eu    www.hortobagy.eu
Üzemeltet�: Hortobágyi Nonpro�t Kft.

A Mátai Ménes gazdag és egyedi lótenyészt� hagyományaival különleges 
helyet foglal el Európa nemzeti és történeti ménesei sorában. Ismertségét a 
hortobágyi csikós hagyományok és a nóniusz lófajta teremtette meg. 
Napjainkban nemzetközi hír� lótenyészt�-, rendezvény- és turisztikai 
központ. Szervezett programjai közül legnépszer�bb a puszta természeti 
értékeit, pásztorhagyományait, csikósait és a tájra jellemz� �shonos állatokat 
bemutató pusztai fogatozás. A nádudvari feketekerámia-m�hely, valamint a 
ménes törzsistállói is megtekinthet�k. 

A pusztai fogatozás id�pontja (a program id�járásfügg�): 
Március 14-t�l október 31-ig naponta 
Indulási id�pontok: 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 óra
A 16.00 órai program minimum 8 f� jelentkezése esetén indul.
Március 14. - április 30. és október 1. - október 31. id�szakokban 
a 16.00 órai program:
 hétköznap csak csoportok számára el�zetes bejelentkezéssel;
 hétvégeken, ünnepnapokon minimum 8 f� jelentkezése esetén indul
Belépés:
Feln�tt ár: 2600 Ft/f�
Gyermek ár: 1400 Ft/f� (5 és 15 év között), 5 év alatt ingyenes
Megközelítés: Hortobágy falutól 3 km-re.
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Egyéb szekerezési lehet�ségek a pusztában
Hortobágy faluban több helyi lakos is foglalkozik szekereztetéssel. 
Túrakínálatukban Hortobágy falu és a Malomházi tanösvény bejárása 
szerepel, az �szi id�szakban pedig a daruvonulás megtekintése. A HNPI által 
ajánlott, egyben elfogadott szekérprogramot biztosító helyi lakosok:
Er�ss József: 30/452-8774 � Löki János: 20/392-8311
� Mészáros József: 30/487-3170

Motorcsónaktúra a Hortobágy folyón
4071 Hortobágy, Kilenclyukú híd (GPS: 47°34'53.36"N; 21°8'54.36"E)
Tel.: 30/493-5513 � E-mail: baranyais@freemail.hu
Üzemeltet�: Baranyai Sándor egyéni vállalkozó

Tekintse meg a Hortobágy folyó nyújtotta szépségeket! A Kilenclyukú híd 
mell�l április 15 - szeptember 15. között naponta 9.00-20.00 óra között 
óránként indulnak a motorcsónak járatok. A program része egy halásztanya 
valamint népi halászeszközök használat közbeni bemutatása is.
A program id�járásfügg�.

Belépés: feln�tt: 1200 Ft/f�; gyerek: 600 Ft/f�

Megközelítés: Hortobágy központjában a Kilenclyukú híd lábánál.

Pusztai Állatpark
4071 Hortobágy�Tornyi-domb (GPS: 47°34'24.47"N; 21°8'38.95"E)
Tel.: 52/701-037 � E-mail: allatpark@hortobagy.eu 
www.hortobagy.eu  www.pusztaiallatpark.hu
Üzemeltet�: Hortobágyi Nonpro�t Kft.

A Pusztai Állatpark a Kárpát-medencében él� régi magyar háziállatfajtákat, 
azok tartásának különböz� módjait és tárgyi eszközeit mutatja be. Egy 
kiállítás keretében a puszta jellegzetes fajtáinak története is megismerhet� 
kialakulásuktól egykori és mai használatukig. Az állatpark kínálatában 
bográcsos és kemencében készült ételek is szerepelnek. Az itt eltöltött id� 
számos, el�zetes bejelentkezés alapján igényelhet� programmal is 
színesíthet�: pusztai virtus játékok  pusztán színek, ízek, illatok, gyógynövény 
foglalkozás,  kreatív gyerekfoglalkozás,  kvíz játékkal egybekötött ügyességi 
próbák, különböz� állomásokon,  szamaragolás,  arcfestés, csillámtetoválás. 
A Pusztai Állatparkban helyi születés�, nyilvántartott származású és 
szakmailag elismert állományból származó régi magyar háziállatokat is 
vásárolhat.

Látogatható: 
január 1. - március 13.: szombat, vasárnap             10.00 � 14.00
március 14 -  április 3.:    9.00 � 16.00
április 4. -  május 22.:    9.00 � 17.00
május 23. -  szeptember 30.:   9.00 � 18.00
október 1. - október 23.:    9.00 � 17.00
október 24. - december 6.:  9.00 � 17.00
december 7 - 31.: szombat, vasárnap                        10.00 � 14.00
(karácsony és újévi hétvégéken zárva)

Belép�díj: teljes árú: 900 Ft/f�; diák/nyugdíjas: 700 Ft/f�; gyerek: 600 Ft/f�
családi éves bérlet (2 feln�tt, 3 gyerek): 11 800 Ft/család
szakvezetés: 10 f�ig 3000 Ft/ csoport; 10 f�t�l 300 Ft/f�

A belép�jegy mellé választható fejenként egy fél adag zoo csemege, vagy 
családonként 10 % kedvezmény 1 db terméket illet�en a �büfé� kategóriába 
soroltakból.

Csoportos belép�jegy váltható, ha a létszám meghaladja a 10 f�t. Ez 
esetben vagy 10 % kedvezmény kapható a belép�jegy árából, vagy 
fejenként egy fél adag zoo csemege.

Megközelítés: Hortobágy falutól 2 km-re 
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