2022. január
KÖSZÖNTJÜK A BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
HÍRLEVELÉBEN!

Természetben gazdag boldog új évet kívánunk! Ebben az évben lesz 25 éves
nemzeti parkunk. A jubileum alkalmából számos programot szervezünk az év
folyamán. Idén is nagy szeretettel várjuk látogatóinkat bemutatóhelyeinken,
gyalogos-, vízi és e-kerékpáros túráinkon. Bemutatóhelyeink 2022. évi
nyitvatartását és jegyárait hamarosan közzétesszük. Felhívjuk szíves figyelmüket,
hogy a jogszabályoknak megfelelően a zárt terekben maszk használata kötelező.
Bemutatóhelyeink nyitvatartásáról tájékozódjanak honlapunkon, vagy az alábbi
képre kattintva.

PROGRAMOK

Geotúra Magyarpolány elvarázsolt erdejébe 2022-01-08

Tartsanak velünk január 8-án (szombat) a Bakony egyik legszakrálisabb falujába,
mely egyedi atmoszférájával, csodálatos panorámával megáldott kálváriájával,
archaikus utcaképével elvarázsolja az odalátogatót. A településhez kapcsolódó
túra útvonala gyönyörű természeti környezetben számos különlegességet tartogat!
Bővebben

Geotúra a vöröskő nyomában 2 távon 2022-01-15

Január 15-én (szombat) induló geotúránk során a "vöröskő" számos szépséges
arcában gyönyörködhetünk épületekben, szobrokban, kőfejtőben, temetőben és
geológiai feltárásban. Két kilátó és a Dunántúl legidősebb udvarháza teszi fel a
koronát a számos további meglepetést is tartogató programra.
Bővebben

Téli túrák nemzeti parkjainkban: Fedezzük fel a Haláp és Tapolcaitavasbarlang titkait! 2022-01-22

Január 22-i (szombat), két részből álló programunkon élvezetes formában
fedezhetjük fel a Tapolcai-medence télen is sokszínű tanúhegyét: a Halápot, majd
egy ugrással évszakot váltunk, és csónakázhatunk a Tapolcai-tavasbarlang
langyos, türkizkék vízén!
Bővebben

Malmok Völgye geotúra a Bondoróra előadással 2022-01-23

A Malmok Völgye túrák következő eseményén január 23-án (vasárnap) a malmok
világát és a Bondoró vulkáni sziklabirodalmát kapcsoljuk össze egy kevesek által
járt, különleges útvonalon.
Bővebben

Csatár-hegyi geotúra: Téli tekergés a Tekeres-völgyi Ördögrágtasziklánál 2022-01-29

Január 29-én (szombat) két távon induló geotúránk során a Veszprémhez közeli
Csatár-hegy és a Tekeres-völgy rejtett kincseit fedezzük fel. Kevés olyan helyszín
van, ahol ilyen intenzíven mutatja meg a táj, hogy mekkora jelentősége van a
karsztvíz jelenlétének és védelmének egy első látásra extrém száraznak tűnő
területen! Életre szóló élmény!
Bővebben

HÍREK

Sikeres fejlesztések valósultak meg idén a nemzeti parkokban

Szerencsésnek mondhatja magát, aki szívesen töltekezik a hazánk természeti
örökségének felfedezése közben. Élménygazdag programok, sokszínű élővilág és
felújított, családbarát szálláshelyek várnak mindenkit, a védett természeti
területektől csupán egy karnyújtásnyira.
Bővebben

Zalai halgazdálkodókkal találkoztunk

Igazgatóságunk az EcoBridge (HUHR/1901/2.2.1/0117) határon átnyúló, magyarhorvát Interreg projekt keretében szakmai műhelytalálkozót rendezett Lentiben az
Ötoldalú Mura-Dráva-Duna Bioszféra-rezervátum területén működő halastavi és
természetesvízi halgazdálkodók részvételével.
Bővebben

Védjük az őshonos egyedeket!

Tovább folytatódik a Hévízi-tó átfogó tóvédelmi programjának KEHOP projektje,
melynek keretében a BfNPI munkatársai az őshonos élőlények védelme érdekében
szűrik a halállományt a Hévízi-tóban és a hozzá kapcsolódó kifolyóban.
Bővebben

Inváziós fajok

Az idegenhonos, inváziós fajok terjedése egyre nagyobb probléma nemcsak
európai, de hazai viszonylatban is!
Bővebben

Kőrösi Csoma Sándor-díjat kapott dr. Kopek Annamária

A díj a turizmus szakma legmagasabb állami kitüntetése, amelyet 2019-ben hívott
életre a Magyar Turisztikai Ügynökség az ágazat területén végzett kiemelkedő
szakmai teljesítmények elismerésére.
Bővebben
A Bakony–Balaton UNESCO Geopark programjaiért kattintson IDE!
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