2021. május
KÖSZÖNTJÜK A BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
HÍRLEVELÉBEN!
HAMAROSAN NYITUNK! Nagy örömmel értesítünk mindenkit, hogy a napokban –
látogatóhelyenként eltérő időpontban – ismét várjuk védettségi igazolvánnyal érkező
felnőtt látogatóinkat és gyermekeiket szabadtéri és zárttéri bemutatóhelyeinken. A
nyitvatartásról és belépődíjakról honlapunkon, az adott LÁTOGATÓHELY oldalán
tájékozódhatnak. Figyeljék honlapunkat!
Megújult a Kápolnapusztai Bivalyrezervátum, a Salföldi Major és a Hegyestű Geológiai
Bemutatóhely!
Újra elindulnak szakvezetett gyalogos-, vízi- és e-kerékpáros túráink, amelyeken a
részvétel előzetes jelentkezéshez kötött, részletek az adott túra oldalán találhatók.

PROGRAMOK:
Vízitúrák szakvezetéssel a Kis-Balatonon - "Fekete István nyomában":
Fekete István Emlékhely és Matula-kunyhó - kedd-vasárnap 10.00 órakor
E-kerékpáros szakvezetett körtúrák Csopakról:
Balaton Riviéra kis kör: május 7. / május 14. / május 28.
Balaton Riviéra nagy kör: május 21.
Tihany-kör: május 24.
Dörgicse-kör: május 8. / május 15. / május 22.
Zádorvár-kör: május 20. / május 29.

Gyalogos szakvezetett túrák:

Geotúra a vulkánok és tüzes borok félszigetén a Levendula Ház
Látogatóközpont kedvezményes megtekintésével

Május 8-i (szombat) térítéses tihanyi geotúránkra jelentkezni előző nap 16.00 óráig lehet.

Bővebben

Geotúra és családi vetélkedő a Halom-hegyi vulkános tanösvényen

Május 15-én (szombat) túrára és terepi társasjátékra várjuk a résztvevőket. Jelentkezés a
térítéses programra: előző nap 16.00 óráig.

Bővebben

Nyomozás a patak apró élőlényei után 2021-05-19

Május 19-én (szerda) várjuk Csopakra a 6 év feletti résztvevőket térítéses programunkra.
Jelentkezés a programot megelőző nap 16.00 óráig.

Bővebben

Európai Geoparkok Hete: Bakonynána-Jásd geotúra

Május 22-én (szombat) bakonynánai térítéses geotúránkra várjuk az érdeklődőket.
Jelentkezni a túrát megelőző nap 16.00 óráig lehet.

Bővebben

Jubiláló természetvédelmi területünk: az 50 éve védetté nyilvánított,
varázslatos Darvas-tói lefejtett bauxitlencse / Európai Geoparkok Hete

Május 22-én (szombat) várjuk az érdeklődőket térítéses geotúránkon, amelyre jelentkezni
előző nap 12.00 óráig lehet.

Bővebben

Európai Nemzeti Parkok Napja alkalmából: Vizsgálódás vízben, kertben!

Május 25-én (kedd) egy térítésmentes kellemes sétára, játékos foglalkozásra várjuk az
érdeklődőket Csopakra. Jelentkezni május 21-ig lehet.

Bővebben

„Grand Tihany” geotúra a Vulkánok Nemzetközi Napján / Európai
Geoparkok Hete

Az Európai Geopark Hálózat minden év június 1-én ünnepli a Vulkánok Nemzetközi
Napját. Ebből az alkalomból 2021. május 29-én (szombat) térítéses geotúrára hívjuk a
hosszabb gyaloglások kedvelőit. Jelentkezni előző nap délig lehet.

Bővebben

Gyermeknap! Kedvezményes látogatás a Csodabogyós-barlangban

Életre szóló élményben lesz része azoknak, akik élnek a kedvezményes részvétel
lehetőségével május 30-án (vasárnap) és ebbe a cseppet sem szokványos világba
váltanak jegyet.

Bővebben

Szentbékkálla földtani és kultúrtörténeti kincsei geotúra 2021-05-30

Május 30-án (vasárnap) tartsanak velünk Szentbékálláról induló térítéses túránkon a Kálimedencébe!

Bővebben

HÍREK:
A Balaton-felvidék csodái - 40 év szakmai munka

A Veszprém TV interjút készített dr. Kopek Annamáriával, a Balaton-felvidéki Nemzeti
Park Igazgatóság Ökoturisztikai és Környezeti-nevelési Osztályának vezetőjével – aki
részére a köztársasági elnök tavaly a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést
adományozta - és aki a napokban vonul nyugdíjba 40 évnyi szakmai munkát követően.

Bővebben

Pihenés és aktív kikapcsolódás a hévízi véderdőben

Új, szabadtéri programlehetőség nyílt meg a látogatók előtt Hévízen. A Hévízi-tó átfogó
tóvédelmi programjának keretében a tavat körülvevő véderdő és annak tanösvényei
újulnak meg – újabb kikapcsolódási lehetőségeket adva ezzel a városba érkező
vendégeknek.

Bővebben

Találtam már sünt chipses zacskóban...

- egy erdőmérnök tapasztalatai és tanácsai felelős túrázóknak.

Bővebben

Búbos vöcsök nász

Megkezdték látványos násztáncukat a búbos vöcsök (Podiceps cristatus) párok a KisBalatonon.

Bővebben

Kerti tavaszi növények

A napsütéses tavaszi napok megérkeztével kertjeink és közterületeink egyre inkább
kizöldülnek és ezzel egyidőben megjelennek az első virágzó növények is.

Bővebben

Olvassa további híreinket honlapunkon!

Nézze meg másfél perces videónkat, amelyen kollégánk visszaenged a Természetbe egy
áruházba tévedt nagy pelét!

FELHÍVÁSOK:
Felhívás - Balaton-felvidéki Nemzeti Parki Védjegy

A védjegy célja a helyi készítésű élelmiszerek fogyasztási kultúrájának emelése, a
termékek piacra jutásának elősegítése a hagyományos mesterségek-tevékenységek
megőrzése és a természettel harmonikus gazdálkodás és termék előállítás ösztönzése.

Bővebben
A Bakony–Balaton UNESCO Geopark programjaiért kattintson IDE!
Iratkozzon fel hírlevelünkre honlapunkon, a boríték ikonra kattintva!
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