2022. április
KÖSZÖNTJÜK A BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
HÍRLEVELÉBEN!
Beköszöntött a tavasz a Balaton-felvidéken is, virágzanak a mandulafák,
kirándulók járják a csodaszép tájat. Bemutatóhelyeink várják a látogatókat. Az
újonnan létesült Berek Világa Látogatóközpont nyitási időpontját honlapunkon és a
közösségi médiában fogjuk hamarosan közzétenni. Abból az alkalomból, hogy 25
éves a nemzeti park és 70 éve védett a Tihanyi-félsziget, április 30-án Dr. Nagy
Lajos osztályvezető tart előadást Tihanyban a Veszprém megyei ragadozómadárvédelem elmúlt két évtizedéről.
Bemutatóhelyeink nyitvatartásáról tájékozódjon IDE vagy az alábbi képre kattintva!

PROGRAMOK

Geotúra a Várpalotai Vár-völgyben 2022-04-02

Április 2-án (szombat) 10 órakor a Várpalotai Vár-völgy vadregényes szurdokát
fedezzük fel, visszafelé pedig a Fajdas-hegyről gyönyörködhetünk a Balatonig
húzódó igéző panorámában!
Bővebben

Malmok Völgye Túrák - Vigántpetend kincseinek nyomában 202204-09

Egy rendkívül izgalmas területet fedezünk fel április 9-én (szombat) 9 órakor
induló geotúránkon, ahol Kapolcs és Vigántpetend szakrális értékei, csillogó
ásványai és látványos ősmaradványai egyaránt terítékre kerülnek!
Bővebben

Tavaszi túra a Tiszafásba 2022-04-09

Április 9-én (szombat) 9.30 órakor várjuk az érdeklődőket térítésmentes Tiszafás
túránkra. Előzetes jelentkezés szükséges!
Bővebben

Modern kalligráfia workshop 2022-04-10

Április 10-én (vasárnap) 11 órakor várjuk az érdeklődőket a Levendula Ház
Látogatóközpontba térítéses programunkra. Ha Ön is szívesen megtanulná a
modern kalligráfiát, itt a helye!
Bővebben

Geotúra és családi vetélkedő a Halom-hegyi vulkános
tanösvényen 2022-04-19

Családoknak kiváló programlehetőség nyílik a mencshelyi Halom-hegyen április
19-én (szombat) 10 órakor! A túra során be lehet nevezni egy kis könnyed
vetélkedőre, melynek során rengeteg információt gyűjthetünk kötetlen formában a
Balaton-felvidéki vulkánok világáról!
Bővebben

Túra a Föld Napja alkalmából Miklád lápjához 2022-04-23

A Föld Napja (04.22.) alkalmából április 23-án (szombat) térítésmentes túrát
hirdetünk a Veszprémhez közeli láphoz, amelynek tavaszi élővilágát ismerhetjük
meg a kialakított tanösvény és környezetének bejárásával.
Bővebben

Tájházak Napja 2022-04-23

Április 23-án (szombat) népi játékok és kézműves foglalkozás várja az
érdeklődőket a Vörsi Tájház udvarán 10 órától. Ezen a napon bemutatóhelyünk
ingyenesen látogatható.
Bővebben

Gyalogtúra a Mura-ártéren 2022-04-23

15 éves a Mura-menti Tájvédelmi Körzet! A jeles nap alkalmából a túra során a
Mura folyót és az árteret nézhetik meg az érdeklődők április 23-án (szombat) 10
órától!
Bővebben

Geotúra az ősember festészete nyomában 2022-04-24

Április 24-én (vasárnap) nemcsak geotúrázunk, hanem az időkapszula egy
11.750 évvel ezelőtt létező bányában dob ki minket néhány percre. A helyszín a
lovasi őskori festékbánya, amelyből olyan korú és tartalmú leletanyag került elő,
amelyhez hasonlóra legközelebb csak az afrikai kontinensen van példa!
Bővebben

Geotúrák a Jókai-bablevesfőző versenyen 2022-04-30

A Jókai-bablevesfőző verseny több mint 20 éves hagyománnyal rendelkező
program. Április 30-án (szombat) 9 órakor kitűnő alkalom kínálkozik, hogy a
gasztrokínálatot a balatonfüredi Koloska-völgyben 2 távon indított geotúrával
fűszerezzük meg gyönyörű természeti környezetben.
Bővebben

Csillagséták nemzeti parkjainkban - Barangolás a bakonyi
égbolton 2022-04-30

Április 30-án (szombat) 21 órától várjuk az érdeklődőket térítéses csillagséta
programunkra a Pannon Csillagdába, Bakonybélbe!
Bővebben
A Bakony–Balaton UNESCO Geopark programjaiért kattintson IDE!

HÍREK

Átadták a Berek Világa Látogatóközpontot

Bővebben

Tízéves a látogatóközpont, amely feltette Bakonybélt a
bolygóközi térbe

Isten éltesse a Pannon Csillagdát!
Bővebben

Az Év Balatoni Háza 2021 – a Balatoni Szövetség különdíjasa a
Lóczy-barlang

Balatonbogláron hirdették ki 2022. március 17-én az Év Balatoni Háza 2021
díjpályázat győzteseit.
Bővebben

Fecskefészek-telepek az állomány gyarapodásáért

Hamarosan három mesterséges fecskefészek-telepet helyez ki igazgatóságunk a
Volvo és a Balatoni Gasztrotérkép által közösen megvalósított „Balaton Recharge
kampány” keretében összegyűlt támogatások felhasználásával. Bővebben
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