2021. december
KÖSZÖNTJÜK A BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
HÍRLEVELÉBEN!
Télen is várunk mindenkit gyalogos- és kenus szakvezetett túráinkra.
Bemutatóhelyeink nyitvatartásáról tájékozódjanak honlapunkon IDE vagy az alábbi
képre kattintva. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a jogszabályoknak megfelelően
a zárt terekben maszk használata kötelező.

PROGRAMOK
HEVIZIBIVALY Duatlon verseny lesz a Hévízi-csatornán

Bővebben

Geotúra a Koloska-völgyben (10:00) + interaktív geoséta
családoknak a Lóczy-barlangnál (14:00) 2021-11-27

November 27-én (szombat) 10.00 órától geotúrán ismerhetik meg a Koloskavölgyet, valamint 14.00 órától interakítv geosétát tartunk családoknak a Lóczybarlangnál. A geotúra felnőtt résztvevői kedvezményes belépőjegyet válthatnak a
Lóczy-barlangba. Jelentkezni előző nap 16.00-ig lehet.
Bővebben

Modern kalligráfia workshop 2021-12-04

December 4-én (szombat) 13 órakor várjuk az érdeklődőket a Levendula Ház
Látogatóközpontba térítéses programunkra. Ha Ön is szívesen megtanulná a
modern kalligráfiát, itt a helye!
Bővebben

Mikulás kedvezmény a Csodabogyós-barlangban 2021-12-06

December 6-án (hétfő), a jeles nap alkalmából a 18 év alatti gyermekekkel érkező
kedves vendégeink kedvezményes alaptúrán vehetnek részt.
Bővebben

Barlangi Mikulás program a Lóczy-barlangban óvodai és iskolai
csoportoknak 2021-12-06

Szent Miklós napján, december 6-án (hétfő) 9.00 - 15:00 óra között egyeztetett
időpontban várjuk a csoportokat térítéses barlangi sétával egybekötött
foglakozásainkra. Jelentkezni előző nap 16 óráig lehet.
Egyénileg jelentkező vendégeinket és a családokat 16:00 órakor várjuk,
amennyiben összejön a minimum 10 fő.
Díj: Kedvezményes belépőjegy (600 Ft) + 400 Ft programdíj.
Bővebben

3 templomos Adventi geotúra Dörgicsén 2021-12-11

Hangulatos pillanatokat élhetünk meg a dörgicsei 3 templomos geotúrán! Minden
középkori templomromban meggyújtunk egy újabb gyertyát a magunkkal hozott
adventi koszorún, így ez egy igazi fényhordozó geotúra az Ünnepek küszöbén.
December 11-én (szombat) 10.00 órakor kezdődő térítéses túránkra előző nap
16.00 óráig lehet jelentkezni.
Bővebben

Herendi geotúra 2021-12-18

Fedezzük fel az Aranyos-patak rejtett földtani kincseit december 18-án (szombat)
10.00 órakor kezdődő térítéses geotúránkon! Jelentkezés előző nap 16.00 óráig.
Bővebben

Évbúcsúztató geotúra a Tihanyi-félszigeten 2021-12-28

Ismerjük meg a Tihanyi-félsziget csodás világát december 28-án (kedd) 10 órakor
induló térítéses geotúránkon! Jelentkezés: előző nap 16.00 óráig.
Bővebben

HÍREK

Európa Amazonasa és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park

Egy egyedülálló projekt érkezett a befejezéséhez október végén. Az Amazon of
Europe Bike Trail projektben 15 partner dolgozott öt országban - Ausztriában,
Magyarországon, Szlovéniában, Horvátországban és Szerbiában- az Amazon of
Europe Kerékpáros Túraútvonal kidolgozásában és megvalósításában.

Bővebben

Érték a tájban – Egyedi tájérték felmérés Lispeszentadorján
településén

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén készülő
tájérték felmérések eredményeit folyamatosan bővülő cikksorozatunkban
településekre bontva mutatjuk be a honlap olvasói számára.
Bővebben

A sárgafejű királyka

A Szentgáli tiszafásba megérkeztek téli vendégeink, a sárgafejű királykák (Regulus
regulus).
Bővebben

A Bakony–Balaton UNESCO Geopark programjaiért kattintson IDE!
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