Global Wellness Day 2017. június 10.
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
Telihold túra
Június 9. 20 óra
Naplemente után az erdő sejtelmessé, romantikussá válik, megelevenedik. Az éjszakai
erdőben bátorságpróbánk alatt kipróbáljuk a nesztelen lopózást, lecsendesedve hallgatjuk az
erdő különleges neszeit.
Útvonal: Baradla-tető–Mész-völgy–Baradla-oldal.
Találkozó: Aggtelek, Baradla-barlang fogadótérsége, Tourinform előtt.
Hossza, időtartama: 3 km, 3 óra.
A túrára előzetes bejelentkezést kérünk min. 1 nappal a túranap előttig, tehát a
határidő: június 8.
Min. 5 fő jelentkezése vagy 5 egész jegy megváltása esetén indítunk túrát. A részt vevők
maximális létszáma 30 fő.
Részvételi díj: 1000 Ft/fő – teljes árú, 700 Ft/fő – min. 10 fős csoport esetén, 500 Ft/fő – diák,
nyugdíjas, 2000 Ft/család.
Információ: Tourinform-Aggtelek, tel: 48/503-000, naturinform.anp@gmail.com
Barangolás a Baradla-barlang tetején
Június 10. 16 óra
Mikor szántottak ördögök Aggtelek határában? Hogyan néz ki a karsztfelszín? Miért nem
nyeli el a Baradla-barlang az Aggteleki-tó vizét? Ilyen és ezekhez hasonló kérdésekre kap
választ az, aki részt vesz túránkon.
Helyszín: Aggtelek, Baradla-tető.
Találkozó: Aggtelek, Baradla-barlang fogadótérsége, Tourinform előtt.
Hossza, időtartama: 3 km, 1,5-2 óra.
A túra előzetes bejelentkezéssel (legkésőbb június 9-ig) indul, min. 5 fő jelentkezése vagy 5
egész jegy megváltása esetén. A részt vevők maximális létszáma 30 fő.
Részvételi díj: 1000 Ft/fő – teljes árú, 700 Ft/fő – min. 10 fős csoport esetén, 500 Ft/fő – diák,
nyugdíjas, 2000 Ft/család.
Információ: Tourinform-Aggtelek, tel: 48/503-000, naturinform.anp@gmail.com

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Az a Tihanyban a Levendula Ház Látogatóközpontba látogató, aki hozza magával a saját
bögréjét vagy bögrét vásárol az ajándékboltban, vendégünk egy jeges, házi levendulás
limonádéra!
( A részvételhez a belépőjegy váltása szükséges. )

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
Küszvágó csérek nyomában túra
A túra Bélavár község központjából, a templomtól indul. Utunk során a Dráva mellékágai és a
bélavári kavicsbánya-tavak élővilágát ismerhetjük meg. Megfigyeljük a bányatóra telepített
kis mesterséges szigeten fészkelő, fokozottan védett küszvágó cséreket. Az ártéri ösvényeken
haladva a túra végén igazgatóságunk folyóparti kezelőépületénél szalonnasütéssel zárjuk a
programot.
Helyszín, időpont: Bélavár, templom, 10.00 óra
Túra hossza, időtartama: 6 km, 4,5 óra
Részvételi díj: 500 Ft/fő
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
Ezen a napon Felsőtárkányban, a Vár-hegyi tanösvényen tartják a "Milyen növény ez?" című
programunkat. Ez egy családi könnyű túra lágyszárú növények, jellegzetes társulást alkotó
fafajok felismerésével, meghatározásával.
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Túra a Gerecse szentélyébe (Pisznice)
A Gerecsében vezetett túránk során megismerkedünk Pisznice kőfejtőivel, történelmével,
kőzeteivel, ősmaradványaival, valamint a különleges ritkaságairól méltán híres élővilágával.
Az érdeklődőket e táj egyedülálló hangulata fogadja! A túrát a HM Süttői Erdészetével
közösen szervezzük. A túra előtt megemlékezünk a mohácsi csatavesztés után legtöbb
áldozatot követelő pusztamaróti ellenállás hőseiről, köztük Dobozi Mihályról és feleségéről.
Helyszín: Pusztamarót
Túra hossza, időtartama: 8 km, 4-5 óra
Találkozó: 9:00, Pusztamarót, emlékmű (GPS: 47.688675, 18.51775)
Részvételi díj: teljes árú: 1500 Ft/fő, kedvezményes/családi: 750 Ft/fő
Információ: Czumpf Attila; telefon: +36 30 663 4651
„Hegyről le, völgynek föl” – Sas-hegyről a Svábhegyre
Városi túránkon a természetvédelmi terület kilátójából rövid sétát teszünk a tanösvényen, ahol
megismerkedünk a budai Sas-hegy értékeivel. Utunk a szomszédos Svábhegy felé folytatódik,

ahol útközben megfigyeljük a város élővilágát. A Jókai-kertbe érkezve pedig megismerhetjük
a híres író egykori nyári rezidenciájának múltját és jelenét, és 440 millió éves időutazást
teszünk a Kőpark tanösvényen.
Helyszín: Budapest
Túra hossza, időtartama: 3 km, 3,5-4 óra
Találkozó: 9:00, Sas-hegyi Látogatóközpont (Budapest XI., Tájék u. 26., GPS: 47.48237,
19.01791)
Részvételi díj: teljes árú: 1100 Ft/fő, kedvezményes/családi: 850 Ft/fő
Előzetes bejelentkezés szükséges!
Kapcsolattartó: Kremnicsán János; E-mail: sashegy@dinpig.hu; telefon: +36 30 408 4370
Madárvilág a homokbuckák között
A trópusokról kora nyáron hazaérkező gyurgyalagok költőhelye a laza homok-, vagy
löszfalakba ásott költőüreg. A védett Kisoroszi homokbuckák adnak otthont a parti
fecskéknek is. Közelről, szabad szemmel láthatjuk a madarak fészkelő telepét. A séta során
megismerkedünk a terület védett növényritkaságaival is, a Duna parton pedig - alacsony
vízállás esetén – a Dunakanyar bennszülött csigával és nagytestű kagylóival.
Helyszín: Kisoroszi
Túra hossza, időtartama: 2 km, 1,5 óra
Találkozó: 10:00, Kisoroszi, Rácz Fogadó parkolója (Hősök tere 3., GPS: 47.807219,
19.011133)
Részvételi díj: teljes árú: 1500 Ft/fő, kedvezményes/családi: 750 Ft/fő
Előzetes bejelentkezés szükséges!
Kapcsolattartó: dr. Jankainé Németh Szilvia; E-mail: esztergom@dinpig.hu; telefon: +36 30
663 4614
Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
Kenutúra a nádasban
Időpont: 9.00-12.00
Találkozó: Balf és Fertőrákos között, a Csárdakapui-főcsatorna, parkoló.
GPS: 47°40'41.95'' N / 16°40'38.48'' E
Részvételi díj: 3000 Ft/fő, 6-14 éves korig 1500 Ft/fő.
Előzetes bejelentkezés szükséges!
Információ: +36 99 537 620
….KÁCIÓ - Tanévzáró geotúra
Időpont: 14.00-17.30
Kövületvadászat Fertőrákos környékén.
Útvonal: Mörbisch felé vezető kerékpárút környéke.
Találkozó: Fertőrákos, Mörbisch (Fertőmeggyes) felé vezető út elején.
GPS: 47°43'41.89'' N / 16°38'37.10'' E
Információ: www.geotura.com, +36 30 381 327
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

Az éjszaka hangjai – Holdséta (Vezetett túra)
A puszta lámpása a telihold, ilyen éjjeleken tökéletesen látszik a környezet. Egy ilyen este
átélésére, a tavakra naplemente táján éjszakázni térő madarak, valamint más, éjjel aktív fajok
megfigyelésére invitáljuk vendégeinket.
A programra előzetes bejelentkezés szükséges!
Bejelentkezés, információ: E-mail: turizmus@hnp.hu
Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság
Vércsés délelőtt a Csanádi pusztákon
Időpont: 7.45-12.00
A Montág-puszta keleti peremén található szalakótaodúk és mesterséges vércsetelep
ellenőrzése. A megfelelő korban levő fiókákat jelölő-gyűrűkkel is ellátjuk, elnevezzük. A túra
hossza: 6 km.
Találkozó: Ambrózfalva-Csanádalberti közút kanyarulatában a nagy nyárfa alatt 7.45-kor.
GPS koordináták: É 46°20'53.63", K 20°42'30.20".
Programdíj: 480 Ft/fő
Előzetes bejelentkezés szükséges! A program minimum 25 fő jelentkezése esetén indulnak
Információ: Balogh Gábor természetvédelmi területfelügyelő; telefon: +36 30 546-6990

