
 

 

 

  

KÖSZÖNTJÜK A BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK HÍRLEVELÉBEN! 

Megnyitotta kapuit a Kis-Balaton Látogatóközpont! 

 

Őszi gyalog-, kerékpáros és vízi túrák várják a nemzeti parkban! Keresse fel 

látogatóhelyeinket! 

LÁTOGATÓHELYEK 

PROGRAMOK: 

E-kerékpár túra „Balaton Riviéra kis kör” a Balaton-felvidéki 

Nemzeti Park Igazgatóság szervezésében 

 

Próbálja ki az e-bike-ot első szakvezetéses túránkon október 2-án (péntek) 

Csopak-Alsóörs-Paloznak-Csopak útvonalon! Térítéses programunkra kérjük 

jelentkezzen előzetesen. Alsó korhatár: 14 év. 

Bővebben 
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Fedezze fel a vadregényes Murát! 

 

Csodálja meg az állat- és növényvilág sajátosságait egy Mura menti vezetett túra 

során október 3-án (szombat)! A részvétel ingyenes, de előzetes jelentkezés 

szükséges. 

Bővebben 

Túra a Kis-Balatonnál, Kányavári-sziget 

 

Térítésmentes vezetett túrára várjuk az érdeklődőket a Kányavári-szigetre október 

3-án (szombat). Előzetes jelentkezés szükséges. 

Bővebben 

Európai Madármegfigyelő Napok - Kis-Balaton 

 

Adja át magát a vonuló madarak fenséges látványának a fokozottan védett Kis-

Balaton területén! Október 3-i (szombat) térítésmentes programunkra előzetes 

jelentkezés szükséges. 

Bővebben 

Európai Madármegfigyelő Nap 

 

Figyelje meg velünk a vízimadarakat a Miklósfai halastavaknál természetvédelmi 

őrünk szakmai segítségével október 3-án (szombat)! Az MME-vel közösen 

szervezett térítésmentes programunk bejelentkezés nélkül látogatható. 

Bővebben 

Tölgyes túra a Balaton-felvidéken 
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Ismerje meg a Balaton-felvidék tölgyeseit és élővilágát vezetett térítésmentes 

túránk keretében október 3-án (szombat)! Nem szükséges előzetesen jelentkezni. 

Bővebben 

Geotóp Nap: Monostorapáti geotúra Vulkanus isten 

gyöngyszemei mentén és az Almádi Monostor rejtelmes világába 

 

Október 3-án (szombat) tartson velünk térítésmentes Monostorapáti geotúránkon 

Vulkanus isten gyöngyszemei mentén! Jelentkezni a túrát megelőző napon,16:00 

óráig szükséges. 

Bővebben 

Tájséta a Dörögdi-medence kultúrtörténeti és természeti értékei 

között 

 

Sétáljon velünk gyümölcsösöktől a tágas vulkáni fennsíkig, csodálja meg a 

színpompás gyurgyalagok "városát"! Október 4-i (vasárnap) túránk térítésmentes, 

de előzetes jelentkezés szükséges. 

Bővebben 

Csopaki csatangolás kövek, malmok és pincék bűvöletében 

 

Október 6-án (kedd) rövid geotúránk során ellátogatunk a Csákány-hegy 

különleges sziklavilágába, megtekintjük a Plul-malmot és végigsétálunk az 

Olaszrizling tanösvényen. Tartson velünk! Térítéses túránkra előző nap 16 óráig 

szükséges jelentkezni. 

Bővebben 

Hétköznap is geotúra a Riviérán: Alsóörs 
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A Balaton Riviéra Turisztikai Egyesülettel közös programunkon a Balaton-felvidék 

ikonikus "vörösköve" mutatkozik be a mediterrán hangulatú Alsóörsön október 8-

án (csütörtök). Térítéses túránkra jelentkezni a túrát megelőző napon 16:00 óráig 

szükséges. 

Bővebben 

Állatok Világnapja 

 

Látogassa meg a Kápolnapusztai Bivalyrezervátumot kedvezményes 

belépőjeggyel az Állatok Világnapja alkalmából október 10-én (szombat)! 

Tanösvény, állatsimogató, kiállítás nyújt az egész család számára szabadtéri 

élményeket. Előzetes bejelentkezés nem szükséges. 

Bővebben 

E-kerékpár túra „Dörgicse kör” a Balaton-felvidéki Nemzeti Park 

Igazgatóság szervezésében 

 

Ezen a túrán többek között Örvényesre, Dörgicsére, Balatonfüredre látogatunk el 

egy 6 órás túra keretében október 10-én (szombat). Térítéses programunkra 

előző nap 16 óráig lehet jelentkezni. 

Bővebben 

Hétköznap is geotúra a Riviérán: Alsóörs 

 

Programsorozatunk következő állomásán október 14-én (szerda) a vörös 

homokkő emlékek mellett megnézzük a Török-házat és a Somlyó-hegyi kilátóba is 

felmegyünk. Térítéses túránkra jelentkezni a túrát megelőző napon 16.00 óráig 

lehet. 

Bővebben 

E-kerékpár túra „Balaton Riviéra kis kör” a Balaton-felvidéki 
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Nemzeti Park Igazgatóság szervezésében 

 

Próbálja ki az e-bike adta könnyedséget következő túránkon október 15-

én (csütörtök)! Sok érdekességet hallhat közben a nádasok élővilágáról, a vörös 

homokkőről és a vasúttörténetről. Jelentkezzen előző nap 16.00 óráig! 

Bővebben 

Rezi vártól Csókakőig túra 

 

Hosszú, nehéz, de szép őszi túrára invitáljuk október 17-én (szombat) a 

Keszthelyi-hegységbe. Térítésmentes túránkra előző nap 16.00 óráig lehet 

regisztrálni. 

Bővebben 

Őszi színes-köves tájséta cserszömörcétől forrásokig 

Balatonfüredről 

 

Szőlőhegyek, szurdokvölgyek, kilátópontok várják, ha eljön túránkra október 17-

én (szombat). A túra térítéses és előzetes jelentkezéshez kötött. 

Bővebben 

Emléktúra Úrkúton ,, A Holnemvolt Bányászfalu" 

 

Az Úrkúti-őskarszt birodalmával, geológiai és bányászati legendákkal ismerkedhet 

meg ezen a különleges túrán október 24-én (szombat). Jelentkezzen előző nap 

16.00 óráig térítéses programunkra! 

Bővebben 

Hévízi-tó TT túra 
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Könnyű őszi sétára invitáljuk a a Hévízi-tó Természetvédelmi Területre október 

28-ra (szerda). Térítésmentes túránkra nem szükséges előzetesen jelentkezni. 

Bővebben 

HÍREK: 

Mindenkit vár a Kis-Balaton Látogatóközpont csodás világa! 

 

A Kis-Balaton Látogatóközpont megnyitotta kapuit a látogatók előtt. Jöjjön el Ön is, 

nézze meg az interaktív kiállítást, sétáljon végig a zöldtetőn a tanösvényen, 

próbálja ki a játszóteret és sétáljon szakvezetéseinken Fekete István nyomában! 

Bővebben 

E-bicikliket kapott a Balaton-felvidéki Nemzeti Park 

 

E-biciklizd be Magyarország nemzeti parkjait címmel indított programot az Aktív 

Magyarországért felelős kormánybiztosság, erről pénteken a Balaton-felvidéki 

Nemzeti Park Igazgatóság (BfNPI) csopaki központjában tartottak 

sajtótájékoztatót. 

Bővebben 

Geotúra-vezető képzés a Magas-Bakonyban 

 

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság által alapított és fenntartott Bakony–

Balaton UNESCO Globális Geopark elsődleges célja gazdag földtudományi 

örökségünk megőrzése és bemutatása. 

Bővebben 

Itt a Digitális Vándor applikáció: mobilozz a természetben! 
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Játszva ismerhető meg a természet az új Digitális Vándor applikációval, amelyet 

12 e-ösvénnyel indított útjára az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ 

(AÖFK), valamint az Aktív Magyarországért Felelős Kormánybiztosi Iroda. 

Bővebben 

Az UNESCO „Ember és Bioszféra” Program Magyar Nemzeti 

Bizottságának tagújító ülése Martonvásáron 

 

Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságának Man and Biosphere (MAB) 

Programért felelős albizottsága 2020. szeptember 23-án tartotta meg tagújító 

ülését az Agrártudományi Kutatóközpont Mezőgazdasági Intézetének Agroverzum 

tudományos élményközpontjában, Martonvásáron. 

Bővebben 

Olvassa további híreinket honlapunkon! 

Nézze meg a Kis-Balaton Látogatóközpont bemutató videóját az alábbi képre 

kattintva! 

 

A Bakony–Balaton UNESCO Geopark programjaiért kattintson IDE! 

Iratkozzon fel hírlevelünkre honlapunkon, a boríték ikonra kattintva! 

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 

Ökoturisztikai és Környezeti-nevelési Osztály 

Cím: 8229 Csopak, Kossuth u. 16. | Telefon: 06 87 555 291 
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