
Visit the Hortobágy Wild Animal Park and learn 

how ancient wildlife adapts to the winter in the Puszta!

2014. december 1. - 2015. március 31. között naponta 

14 órakor szakvezetéses túra indul a Csárda parkolójából 

nemzeti parki járművel.

st stBetween 1  December 2014 and 31   March 2015 every day at 

14.00 a guided tour starts from the parking site of the Hortobágy Csárda.

2014. dec

Belépő: 1500 Ft/felnőtt, 700 Ft/gyerek (3-18 éves korig), fizetés a Vadasparkban történik.
Egy járat maximum létszáma: 7-9 fő, nagyobb létszám esetén legalább 1 nappal előre be kell jelentkezni.

A Vadaspark csak szervezett formában látogatható.
A karácsonyi és újévi ünnepnapokon (december 24-26., 31. és január 1.) zárva tartunk.

Entrance fee: 1500 HUF/adult, 700 HUF/children (3-18 years), to be paid upon arrival to the Wild Animal Park. 
Only groups up to 9 persons can be transported. Larger groups should book at least 1 day in advance. 

st stThe Wild Animal Park can be visited only with guidance. Closed on 24-26 th and 31  December and 1  January.

A Vadasparkba érve a séta során megtekinthetők az ember megjelenése előtt ezen a tájon élő, de a civilizáció 
térhódítása miatt a területről kiszorított állatfajok, mint például farkas, sakál, vadló, keselyű, pelikán, illetve a 
védett területeken ma is élő vadállatok, vadmacska, róka, görény, őz, réti sas, nyári lúd, batla, nagy kócsag, 
szürke gém, daru, fehér gólya, fekete gólya. A kifutók kialakítása lehetővé teszi az állatok fotózását. 
A kinti látnivalókon túl a puszta ősi élővilágát bemutató kiállítás, ajándékbolt és büfé valamint egyedi 
játékelemeket is tartalmazó játszótér várja a kicsiket-nagyokat.

Naponta 10-13 óra között a telefonon kérhető járat.  A telefonos egyeztetés után a kollégák +36 30/564-5773 
egy órán belül kimennek a vendégekért a Csárda parkolójába vagy az egyeztetett helyre.

After arrival to the park, the visitors can walk along the park's paths and meet animals living here before the 
appearance of man, but driven to extinction by the spread of civilization, eg. wolves, jackals, Przewalski's Horses, 
vultures, pelicans. Visitors can also see other wild animals still living in the protected areas such as wildcats, 
foxes, polecats, white-tailed eagles, cranes, great white egrets. The design of the animal paddocks offer 
excellent photographic opportunities. An exhibition about the ancient wildlife of the puszta, souvenir shop with 
buffet and a play ground also serves our guests.

In other times guided tour can be requested on phone: +36 30/564-5773.
After phone arrangement the Park colleagues take up the guests at the Hortobágy Csárda parking place or other 
meeting site.

NÉZZEN BE A HORTOBÁGYI VADASPARKBA 
ÉS ISMERJE MEG, HOGYAN ALKALMAZKODNAK 

A PUSZTA VADJAI A TÉLI IDŐJÁRÁSHOZ!

w
w
w
.h
n
p
.h
u


