2022. június
KÖSZÖNTJÜK A BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
HÍRLEVELÉBEN!
A Magyar Nemzeti Parkok Hete (június 6-12.) alkalmából minden napra jut egy
kedvezmény vagy program vendégeinknek. A nyitórendezvényen (június 3-6.)
hazánk többi nemzeti parkjával együtt, a balatonfüredi Tagore sétányon várjuk az
érdeklődőket. Június 16-19. között rendezik meg a IV. One Way Ticket Run
futóversenyt a Tihanyi-félszigeten. Abból az alkalomból, hogy idén 70 éve védett a
félsziget, különdíjjal jutalmazzuk a 70. kilométert tartalmazó kört leggyorsabban
lefutó női és férfi versenyzőt. Idén júniusban is lesz Levendula Szedd magad!
nemzeti parkunk tihanyi ültetvényén. A Levendula Hetek programjával hírlevél
különszámban

jelentkezünk.

Bemutatóhelyeink

júniustól

bővített,

nyári

nyitvatartással várják a látogatókat, jöjjön el Ön is a gyönyörű Balaton-felvidékre!

PROGRAMOK

Magyar Nemzeti Parkok Hétvégéje Balatonfüreden 2022-06_03-06

A Magyar Nemzeti Parkok Hete 2022 kampány keretében június 6-12. között
változatos programok várják a természeti élmények iránt érdeklődőket. A
rendezvény nyitóhétvégéjének június 3-6. között Balatonfüred ad otthont,
kapcsolódva a Balatoni Hal- és Borünnep programjaihoz.
Bővebben

Magyar Pásztorkutyás Hétvége Salföldön 2022-06-04

A Salföldi Major vendégei június 4-én (szombat) a magyar pásztorkutyák Skobrák
Ferenc Emlékversenyén kutyakiállítást, a XXIII. Magyar Országos Terelő Bajnokság
minősítő fordulóját, terelési képességvizsgát láthatnak. Bővebben

Magyar Nemzeti Parkok Hete – Hegyestű Geológiai Bemutatóhely
kedvezményes látogatása 2022-06-07

Június 7-én (kedd) felnőtt vendégeink kedvezményes jeggyel látogathatják a
bemutatóhelyet.
Bővebben

Magyar Nemzeti Parkok Hete - Salföldi Major kedvezményes
látogatása 2022-06-08

Június 8-án (szerda) felnőttek részére kedvezményes jegyet biztosítunk a Salföldi
Major bemutatóhelyen. Éljenek a remek alkalommal!
Bővebben

Magyar Nemzeti Parkok Hete - Kedvezményes látogatás a
Csodabogyós-barlangban 2022-06-08

Életre szóló élményben lesz része azoknak, akik élnek alaptúránkon a
kedvezményes részvétel lehetőségével június 8-án (szerda) és ebbe a cseppet
sem szokványos világba váltanak jegyet. Bővebben

Magyar Nemzeti Parkok Hete - 25 éves a BfNP - Nyomozás a patak
apró élőlényei után 2022-06-09

Június 9-én (csütörtök) 10.00 órakor kezdődik Csopakon térítéses programunk 6
éven felülieknek. Jelentkezni a programot megelőző nap 16.00 óráig lehet.
Bővebben

Magyar Nemzeti Parkok Hete – Kápolnapuszta Bivalyrezervátum
kedvezményes látogatása 2022-06-10

Június 10-én (péntek) kedvezményes belépőjegyet válthatnak felnőtt vendégeink a
bivalyrezervátumba!
Bővebben

Magyar Nemzeti Parkok Hete - E-kerékpár túra / Zádorvár-kör
2022-06-11

Tekerjen velünk június 11-én (szombat) Balatonarácson és Balatonfüreden
keresztül a gyönyörű kilátást kínáló Zádor-várhoz!
Bővebben

Magyar Nemzeti Parkok Hete - Vidám időutazás az Eperjes-hegyi
tanösvény sziklavilágában 2022-06-12

Családokat is szeretettel várunk egy könnyed kis játékos programra az Eperjeshegyi tanösvényre június 12-én (vasárnap) 10:00 órakor.
Bővebben

Levendula SZEDD MAGAD! 2022

Jöjjön el Ön is, gyönyörködjön az illatos és látványos levendulamezőben, szedje tele
a helyszínen vásárolt aratótáskát és vigye haza a virágokat és az élményt! Tihanyifélsziget, 2022. június 17 – július 3., naponta 9.00 órától 19.00 óráig.
Bővebben

Levendula Hetek - Modern 3D virágok hímzési workshop 2022-0619

Csatlakozzon hozzánk és tanulja meg a 3D virágok hímzésének technikáját! A
workshopon a Levendula Hetek alkalmából levendulával díszített pólót fogunk
hímezni

június

19-én

(vasárnap)

16.30

órakor

a

Levendula

Ház

Látogatóközpontban.
Bővebben
Levendula Hetek további programjai:
június 18 – július 3. "Levendula – az Élet illata" című film vetítése
június 18–19., 25–26., július 2–3. Levendula látványlepárlás
További gyalogtúrák:
június 18. 25 éves a BfNP - Dörgicsei levendulás templomos geotúra
június 25. Barlangok Napja - Barlangleső geotúra az Ördög-árokban
június 25. Barlangok Napja - Kedvezményes látogatás a Csodabogyós-barlangban

További e-kerékpár túrák: június 5. Zádorvár-kör * június 18. Koloska-körtúra
További foglalkozások Csopakon:
június 3. Zsákmese - Mi a különbség a szemét és a hulladék között?
június 9. MNPH - Nyomozás a patak apró élőlényei után
június 17. Mesével összekötött térbeli képeslap készítés (Tethys-tenger)
Vízitúrák a Murán természetvédelmi őrök vezetésével:
június 18. * július 9. * szeptember 10.
A Bakony–Balaton UNESCO Geopark programjaiért kattintson IDE!

HÍREK

West of Balaton kedvezménykampánnyal és közös játékkal indul
a szezon a tó nyugati partján

Idén is folytatódik a Nyugat-Balaton régió öt legjelentősebb turisztikai attrakciójának
összekapcsolásán alapuló West of Balaton együttműködés.
Bővebben

Példaértékű együtt gondolkodás a természetvédelem
népszerűsítésére

A badacsonyi La Téne Desszertműhely és Kávéház közös promócióra kérte fel a
Balaton-felvidéki nemzeti Park Igazgatóságot. Ennek keretén belül a létrejött
együttműködésnek köszönhetően négy különböző információs megálló kialakítására
került sor Badacsony népszerű „Tűzgyűrű” tanösvényén.
Bővebben

30 éves a LIFE program

az Európai Unió környezetvédelmi, természetvédelmi, éghajlat-politikai projekteket
támogató pénzügyi eszköze.
Bővebben

Műhelytalálkozót rendeztünk Zalában a gyepgazdálkodásról

Igazgatóságunk az EcoBridge (HUHR/1901/2.2.1/0117) határon átnyúló, magyarhorvát Interreg projekt keretében szakmai műhelytalálkozót rendezett Letenyén a
Natura 2000 és bioszféra-rezervátum

területek értékőrző gyepterületeinek

kezeléséről és állapotáról.
Bővebben

Sikeres volt a harmadik Kerka-Mura Vízimuri

Az esős időjárás ellenére nagy érdeklődés mellett, 9 csapat részvételével zajlott le a
raftos-kerékpáros-gyalogos csapatverseny 2022. május 28-án.
Bővebben

Természeti képek és természetismereti táblák a Csere-hegyi
kilátóban

Csere-hegyi kilátó Alsóörsön: panoráma száz kilométerre és 40 településre. Hiteles
dokumentumokból, tudósításokból és természeti képekből állandó kiállítást nyitottak
meg Alsóörsön, a Csere-hegyi kilátó galériájában a minap.
Bővebben

FELHÍVÁSOK
Álláshirdetés - tárlatvezető-csónakos a Tapolcai-tavasbarlangba
Az Év Emlőse a törpeegér – illusztrációs pályázatok a HOI-tól
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