Kirándulási lehetőségek
a Hortobágyi Nemzeti Parkban
2021 rendhagyó év a Hortobágyi Nemzeti Park életében, mivel ebben
az évben számos fejlesztés, átalakítás folyik bemutatóhelyeinken.
Ennek következtében az előző évekhez képest megváltozott módon
tudjuk fogadni a bejelentkezett csoportokat, azonban a közeljövőben
már egy teljesen megújult Hortobágy fogadja a hozzánk látogató
gyermekeket és pedagógusokat!
A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság pedagógusok, osztályok részére ajánlja az
alábbi programlehetőségeit.

Milyen állat a bölömbika?
Hallottál már farkasüvöltést?
Gyűrűztél már madarat?
Mi a rózsás gödény másik neve?

Ezekre és más hasonló kérdésekre kaphatnak választ azok, akik Hortobágyra látogatnak.

HORTOBÁGY-HALASTAVI KISVASÚT
Helyszín: Hortobágy-Halastó, Halászbárka Fogadóközpont

Ez az egyetlen kisvasút Magyarországon, amely halastavi környezetben fut. A közel
százéves tógazdaság vízrendszere, tavai és ipartörténeti emlékei is egyedülálló látványt
kínálnak. A kisvasút a halastavak belső gátja mentén tesz meg egy kb. 5 km-es távot; a
végállomásnál leszállva egy 460 méter hosszú pallóúton gyalogosan végighaladva
betekintőkből ismerhető meg a terület növény- és állatvilága.
Aktuális jegyárak honlapunkon elérhetőek: www.hnp.hu
Szakvezetés a Hortobágy-halastavi Kisvasúton: 6000 Ft/csoport

HORTOBÁGYI VADASPARK
Helyszín: Hortobágy-Malomháza

A Hortobágyi Nemzeti Park természeti adottságaira alapozott Hortobágyi Vadaspark
kiválóan alkalmas az ősi puszta vadvilágának bemutatására. Lakói között láthatók az ember
megjelenése előtt ezen a tájon élő, de a civilizáció térhódítása miatt a területről
kiszorított állatfajok, mint például: farkas, vadló, keselyű, pelikán, illetve a védett
területeken ma is élő vadállatok: vadmacska, róka, görény, őz, réti sas, nagy kócsag,
szürke gém, daru, fehér gólya, vörös vércse.
Aktuális jegyárak honlapunkon elérhetőek: www.hnp.hu
Szakvezetés a Vadasparkban: 6000 Ft/csoport

3D MOZI
Helyszín: Hortobágy, Látogatóközpont

A Hortobágy élővilágáról, természeti értékeiről készült 3D filmsorozat, mely a puszta
életét mutatja be 4 évszakon keresztül. Egy-egy vetítés során az éppen aktuális évszakot
mutatjuk be vendégeinknek. A filmek hossza egyenként 15 perc.
Aktuális jegyárak honlapunkon elérhetőek: www.hnp.hu
A fenti programokra jelentkezni és érdeklődni lehet:
Hortobágyi Látogatóközpont
4071 Hortobágy, Petőfi tér 9.
E-mail: oktatas@hnp.hu
Tel: +36 30 849-3747

10 tanulónként egy kísérő pedagógus számára a programok ingyenesek.
(A kirándulás étkezést és utazási költséget nem tartalmaz.)
A programok időtartama:

Kisvonatozással egybekötött madármegfigyelés: 1 óra, 40 perc
Vadasparki látogatás: 1 óra, 40 perc

Figyelem!
2021-ben egy elnyert turisztikai pályázat eredményeképpen fokozatosan megújulnak
Hortobágyon a bemutatóhelyeink, létesítményeink. Munkálatokat követően új 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. Az átépítés, felújítás alatt a
Körszín, a Pásztormúzeum, Látogatóközpont Természetrajzi kiállításának 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!

A felhívások részletei a mindenkori
járványhelyzet függvényében változhatnak!

