KÖSZÖNTJÜK A BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK HÍRLEVELÉBEN!
Keresse fel bemutatóhelyeinket!

LÁTOGATÓHELYEK
PROGRAMOK:
Geotúra a Somló vulkánparadicsomában

Fedezze fel velünk a Somló tanúhegy kultúrtörténeti és természeti értékeit!
Térítéses túránkra előzetes jelentkezés szükséges.
Bővebben

Csillagpor(tya)! Az augusztusi csillaghullás megfigyelése a
Pannon Csillagdában!

Nézett már hullócsillagot csillagásszal? Most itt a kiváló alkalom. Távcsöves
és lézertollas csillagkép bemutató, interaktív beszélgetés várja
Bakonybélben. Előzetes jelentkezés és belépőjegy váltása szükséges.
Bővebben

A Balatonfő rejtett geo-, természeti- és kultúrtörténeti kincsei:
ünnepi geotúra a balatonkenesei tátorjános TT-n és a
balatonfőkajári Somlyó-hegyen

Jöjjön velünk a Balatonkenesei Tátorjános természetvédelmi területre,
gyönyörködjön a balatoni panorámában, ismerje meg a rejtélyes tatárlikak
történetét! Túránk térítéses és előzetes jelentkezéshez kötött.
Bővebben

Hévízi-tó TT túra

Ismerje meg a Hévízi-tó és környéke élővilágát, vegyen részt a
természetvédelmi őrünk által vezetett könnyű sétán! Túránk térítésmentes,
előzetes jelentkezés nem szükséges.
Bővebben

Geotúra a Bondoró rejtelmes világába

Vadregényes tájon, vízmosásokon át vezet izgalmas túránk. Térítéses
programunkra előző nap délutánig várjuk jelentkezésüket.
Bővebben

További programjaink

HÍREK:
Varázslatos csillagos esték Magyarországon

A csillagképek, meteorok, hullócsillagok varázslatos világába kalauzolnak el
a Magyar Nemzeti Parkok.
Bővebben

Kiemelkedő munkát végez a természetvédelmi őrszolgálat
Magyarország védett értékeinek megőrzésében

Világszerte július 31-én ünneplik a Természetvédelmi Őrök Napját, és hívják
fel a figyelmet munkájuk fontosságára.
Bővebben

Vakációzzunk a múzeumokkal! – Indul a Mozaik Múzeumtúra
Virtuális Roadshow!

Vakációzz a múzeumokkal, nyaralj itthon! – Járjuk körbe virtuálisan a
Balatont, a Fertő tavat, a Tisza-tavat és a Velencei-tavat!
Bővebben

Kiemelt szerepet töltenek be a nemzeti parkok a környezeti
nevelésben

Nemzeti park igazgatóságunk adott otthont a fiataloknak egyszerre
elfoglaltságot és természetközeli élményeket adó Holnapocska Tábornak.
Bővebben

Olvassa további híreinket honlapunkon!
A Bakony–Balaton UNESCO Geopark programjaiért kattintson IDE!
Iratkozzon fel hírlevelünkre honlapunkon, a boríték ikonra kattintva!
Balaton-felvidéki Nemzeti Park - videó

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
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