
 

Kirándulási lehetőségek  

a Hortobágyi Nemzeti Parkban 
 

2022 rendhagyó év a Hortobágyi Nemzeti Park életében, mivel ebben 

az évben számos fejlesztés, átalakítás folyik bemutatóhelyeinken. 

Ennek következtében az előző évekhez képest eltérő módon tudjuk 

fogadni a bejelentkezett csoportokat, azonban a közeljövőben egy 

teljesen megújult Hortobágy fogadja majd a hozzánk látogató 

gyermekeket és pedagógusokat! 
 

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság ajánlata a pedagógusok, osztályok részére. 
 

 

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: 12.000 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: 12.000 Ft/csoport 

 

 

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 

 

http://www.hnp.hu/
http://www.hnp.hu/


Barangolás 

a Tiszakürti Arborétumban 
(kizárólag óvodás és iskolai csoportoknak) 

 

2022. április - június 
 

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: 1200 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 jelentkezés és további információ: 
Tiszakürti Arborétum 

E-mail: arboreta@hnp.hu 

Tel.: 56/318- 338 vagy 30/732-3740, Tel/fax.: 56/568-020 

www.hnp.hu/arboreta 

http://www.hnp.hu/arboreta


Kedvezményes kirándulások a Szatmár-Beregben 
(kizárólag óvodás és iskolai csoportok részére) 

 

2022. április – június 
 

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 április, május és június hónapokban hétköznapokon. 
 

Cégénydányádi-park Természetvédelmi Terület 
A program a délelőtti órákban a Kölcsey-Kende kúriában található kiállítás megtekintésével kezdődik, 

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, gazdag növény és állatvilággal. 
Túra hossza: 4 km, szintemelkedés 50 m, Túra időtartama: 1,5-2 óra 

 

 
 

Árak:  

A kirándulás ára 800 Ft/fő/óvodás és 1200 Ft/fő/általános és középiskolás gyermek. 
10 tanulónként egy kísérő pedagógus számára a programok ingyenesek. 

(A kirándulás az étkezési és utazási költségeket nem tartalmazza.) 
 

A programokra jelentkezés és további információ: 
E-mail: szatmarbereg@hnp.hu 

Tel: 06-70/198-9731 

www.hnp.hu/szatmarbereg 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hnp.hu/szatmarbereg


 

Figyelem! 

 
2021-ben 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! 
 

 
 

 


