2021. november
KÖSZÖNTJÜK A BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
HÍRLEVELÉBEN!
Novemberben is várunk mindenkit gyalogos-, kenus- és ekerékpáros programjainkra. Bemutatóhelyeink téli nyitvatartásáról tájékozódjanak
honlapunkon IDE vagy az alábbi képre kattintva.

PROGRAMOK

"Tök jó napok" a Lóczy-barlangban

Október 30-31-én (szombat-vasárnap) kézműves foglalkozással, arcfestéssel, kvízzel,
büfével és zsákbamacskával várunk kicsiket és nagyokat Balatonfüreden, a Lóczybarlangban. A belépőjegyek már online, előre is megvásárolhatók.

Bővebben

E-kerékpár túra / „Balaton Riviéra kis kör” 2021-11-05

Csatlakozzon november 5-én (péntek) 10 órakor induló e-kerékpáros szakvezetett
túránkhoz és ismerkedjen meg a nádasok élővilágával és a vörös homokkő történetével!

Bővebben

E-kerékpár túra / Tihany-kör 2021-11-06

November 6-án (szombat) 10 órakor a Tihanyi-félszigetre indítunk e-kerékpáros
szakvezetett túrát. Szélmarta-sziklák, Belső-tó, középkori templomok.

Bővebben

Geotúra a vulkánok és hévforrások világába a Garda Fesztivál keretében
2021-11-07

Két túrára (10 és 12.30 órakor) várjuk az érdeklődőket november 7-én (vasárnap) az
Európa Diplomás Tihanyi-félszigetre. Térítésmentes programunkra előzetesen lehet
jelentkezni. A Levendula Házban a belépőjegyhez egy bögre levendula teát kap
ajándékba, ha magával hozza saját bögréjét!

Bővebben

Malmok Völgye geotúra - kapolcsi faluséta programmal 2021-11-13

November 13-án (szombat) 10.00 órakor várjuk térítésmentes túránkra, melynek
keretében Kapolcs és a fölötte őrt álló Fekete-hegy kincseinek eredünk a nyomába
Jelentkezés: előző nap 16.00 óráig.

Bővebben

Odvaskői geotúra a Boroszlán tanösvényen 2021-11-14

Fedezze fel velünk a Bakony szépségeit november 14-én (vasárnap) 10.00 órakor induló
geotúránk keretében! Térítéses túránkra előző nap 16.00 óráig lehet jelentkezni.

Bővebben

Geotúra a Szent György-hegyen a Tapolcai-tavasbarlang látogatásával
2021-11-20

Várjuk az érdeklődőket november 20-án (szombat) 10.00 órakor kezdődő térítéses
túránkra. Jelentkezés: előző nap 16.00 óráig.

Bővebben

Geotúra a Koloska-völgyben (10:00) + interaktív geoséta családoknak a
Lóczy-barlangnál (14:00)

November 27-én (szombaton) 10.00 és 14.00 órakor interaktív geotúrán ismerhetik meg a
Koloska-völgyet. A geotúra felnőtt résztvevői kedvezményes belépőjegyet válthatnak a
Lóczy-barlangba. Jelentkezni előző nap 16.00-ig lehet.

Bővebben

HÍREK

Megállapodást kötött a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. és nemzeti park
igazgatóságunk

Megkezdődött a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program (EKF) nyílt
napja csütörtökön az „Egy a Természettel” Vadászati és Természeti Világkiállításon
Budapesten.

Bővebben

Határon átnyúló program keretében bővült a Nyugat-Pannon régió kínálata

Kiemelt szerepe van a határon átívelő közös természetvédelmi munkának, hiszen a
megváltozott társadalmi igények, az aktív kikapcsolódás népszerűsége a hálózatos
gondolkodásra ösztönöznek.

Bővebben

Ma egy fészek, holnap az óceán! 2021

Idén is ellátogatott hozzánk a Varázslatos Magyarország lelkes, önkéntes csapata.

Bővebben

Téli evezéshez kiváló úticél Hévíz és a Hévíz-patak!

A Duna TV Családbarát című műsora mutatta be a családoknak is ajánlható
programlehetőséget.

Bővebben
A Bakony–Balaton UNESCO Geopark programjaiért kattintson IDE!

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Ökoturisztikai és Környezeti-nevelési Osztály
Cím: 8229 Csopak, Kossuth u. 16. | Telefon: 06 87 555 291
E-mail: bfnp@bfnp.hu | Honlap: www.bfnp.hu

Facebook

YouTube

Weboldal

Leiratkozás
Minden jog fenntartva © 2020 Balaton-felvidéki Nemzeti Park

