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CSALÁDI

PROGRAMOK

EGÉSZ
NYÁRRA!

50
KÜLDETÉS

TELJESÍTSETEK
MINÉL TÖBBET,
ÉS NYERJETEK

1 MILLIÓ
MULTIPONTOT!

tPecsé
ő
gymaűgajzintban!
a

KEDVES
KALANDOROK!
Ez a nyár sokunk életében más lesz, mint
szokott, és egészen biztosan más lesz,
mint azt pár hónappal ezelőtt gondoltuk.
Egy azonban biztos: élményekben senki
sem szenved hiányt, aki kész útra kelni,
és minél többet felfedezni hazánk szépségeiből. Mert az ország „visszavár” minket,
ez a nyár Magyarországról szól. A folyóinkról, a tavainkról, a végtelen mezőinkről,
erdeinkről, épített és természet alkotta kincseinkről – számtalan olyan látnivalóról,
amelyekről talán már hallottunk, de mindig
csak legyintettünk: „Persze, oda is elmegyünk, de előtte még….”. Ezen a nyáron
nincs több „előtte még”, ideje útra kelni.
Hazánk és az utazás élményének megismertetése és megszerettetése minél
többekkel – magyar nagyvállalatként és
mobilitási szolgáltatóként ez szívügyünk,
ahogy az is, hogy ezek az utazások a
lehető legnagyobb biztonságban teljenek.
Ezért úgy döntöttünk, a családok nyári

MINÉL TÖBBET TANKOLSZ,
ANNÁL TÖBBET NYERHETSZ!

Válaszd az EVO vagy EVO Plus üzemanyagokat, és legyen �éd
a napi nyeremény, vagy a fődíj, a CITROËN C3 AIRCROSS SUV!

utazásaihoz megannyi ötletet és egy nagy
közös játék keretében további motivációkat is adunk, mindemellett a játék aktív
részeseiként töltőállomásaink biztos
pontként várják a kalandorokat. Arborétumok, vadasparkok, kastélyok, várak,
állatkertek, barlangok, erdei vasutak…
csak néhány a Kalandra fel, Magyarország!
küldetéseinek helyszínei közül, amelyek
sokszor kivételes kedvezményeket kínálnak, és amelyeket felkeresve hazánkról
egyre többet tudhat meg az egész család
– miközben az együtt töltött idő értékké és
maradandó élménnyé válik.
Tehát: miről is szól pontosan a Kalandra
fel, Magyarország? Minél többet utazni,
minél többet bejárni az 50 megadott helyszín közül az ország legkülönbözőbb pontjain, a látogatásokat követően pecséteket
gyűjteni a kijelölt MOL töltőállomásokon,
majd átvenni a garantált nyereményeket
és izgulni a sorsoláskor, ahol többek közt
1 millió Multipont is gazdára talál.
Szóljon ez a nyár Magyarország felfedezéséről, kalandozzunk együtt, kalandozzunk biztonságban!
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JÁTÉK AZ EGÉSZ CSALÁDNAK
HOGYAN VEHETEK RÉSZT A JÁTÉKBAN? KELL-E REGISZTRÁLNOM? HOGYAN MŰKÖDIK
A PONTGYŰJTÉS? MIK A NYEREMÉNYEK? MINDEN KÉRDÉSRE VÁLASZOLUNK.
MIRŐL SZÓL A JÁTÉK?
A család élménygyűjtő országjárásáról, hazánk játékos felfedezéséről. Összesen 50 izgalmas desztinációt
gyűjtöttünk össze szerte az országban, reméljük, minél többet meglátogattok közülük. A játék lebonyolításához
pedig kijelöltünk 62, a látványosságokhoz közeli töltőállomást.

A CÉL: a játék időtartama alatt (2020. július 1. – szeptember 30.) minél több küldetés teljesítése.
Egy küldetés akkor teljesül, ha a játékban szereplő töltőállomások valamelyikén Multipont kártyát használva
tetszőleges értékben vásároltok.
MELY TÖLTŐÁLLOMÁSOK ÉS HELYSZÍNEK VESZNEK RÉSZT A JÁTÉKBAN?
A pontos kútlistát és az 50 desztinációt a kiadvány közepén lévő térképen, a mol.hu/kalandrafel weboldalon
és a MOL GO applikációban találjátok.

MIÉRT JÓ KÜLDETÉSEKET TELJESÍTENI?
Egyrészt a közös felfedezés élményéért, másrészt mert minél több küldetést teljesítetek, annál több garantált
nyereményhez juthattok, és annál nagyobb az esélyetek a nagyobb értékű díjak bezsebelésére. Az ajándék
Multipontok a megadott számú teljesítés után automatikusan jóváíródnak a kártyátokon.

MIK A JÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI?
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Ha már multipontosok vagytok, akkor ahhoz,
hogy részt vegyetek a sorsolásban és hozzájussatok
a nyereményekhez, iratkozzatok fel a személyre szabott
kedvezményekre1) (a MOL GO applikációban vagy
a multipont.hu oldalon).

Ha nem vagytok még multipontosok, érdemes
letölteni a MOL GO applikációt, amelyen belül könnyen
regisztrálhattok, segítségével gyorsan megkereshetitek
a játékban részt vevő töltőállomásokat, és a felületen
a játékkal kapcsolatos érdekes tartalmakat is találtok.

MIKET NYERHETTEK A KÜLDETÉSEK
TELJESÍTÉSÉVEL?
· 3 teljesítés után: 20 Ft/liter prémium üzemanyagkedvezmény
· 5 teljesítés után: 500 Ft értékű ajándék Multipont
· 7 teljesítés után: 1000 Ft értékű ajándék Multipont + részvétel
a kiemelt nyeremények sorsolásán
· 10 teljesítés után: 1500 Ft értékű ajándék Multipont és dupla
esély a nyereménysorsoláson

KIEMELT NYEREMÉNYEK, SORSOLÁSSAL2):
· 10 db 100 ezer Ft értékű Multipont
· 1 db 1 millió Ft értékű Multipont
1)

Részletesen lásd: www.multipont.hu/adatvedelmi_tajekoztato.html
2)
Sorsolás időpontja: 2020. október 15.

VIRTUÁLIS ÚTITÁRS
A KALANDJAIDHOZ
Segítségével kényelmesen regisztrálhatsz
a Mul�pont programba
Könnyen elérheted vele a digitális Mul�pont
kártyádat és követheted pontjaid számát
Egyszerűen elju�atja hozzád exkluzív ajánlataidat
Gyorsan megkeresheted a Kalandra fel játékban
részt vevő töltőállomásokat
mol.hu/hu/go

A JÁTÉK MENETE LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

KEDVEZMÉNY
MULTIPONTTAL

1.

Fogjátok a MOL-kutakon
ingyenesen elérhető Kalandra
fel, Magyarország! magazint,
és indulhat az országjárás!

2.

Ha a küldetés helyszínére
értetek, a pénztárnál
mindig mutassátok fel a
Multipont kártyátokat vagy
a magazinban lévő
pecsétgyűjtőt! Ez sok helyen
kedvezményes belépőt vagy
apró ajándékot érhet! Hogy
hol és mit, azt a részletes
helyszínleírásoknál találjátok.

3.

Miután végeztetek a kiválasztott
programmal, egy frissítő biztos
jól jön. Térjetek be a játékban
szereplő 62 MOL-töltőállomás
bármelyikére, ahol tetszőleges
vásárlási értékkel használjátok
a Multipont kártyátokat.
Ezzel teljesült is egy küldetés!

300

Ft

KEDVEZMÉNY
AUTÓMOSÁSRA
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Folytassátok az élménygyűjtést újabb helyszínek
felkeresésével!

6.

A 7. multipontos küldetés teljesítésekor a kiemelt nyeremények
sorsolásába is automatikusan
bekerültök, így esélyessé váltok
a 10 db 100 ezer Ft értékű és az
1 db 1 millió Ft értékű Multipont
megnyerésére.

A kép csak illusztráció.

4.

5.

A teljesített küldetések számáról és az elért kedvezményekről hetente tájékoztatunk Titeket
e-mailben, és az ajándék pontokat is hetente automatikusan
jóváírjuk (kérjük, ellenőrizzétek,
hogy jó e-mail-címet adtatok-e
meg a Multipont programhoz).

A részletes játékszabályzatot itt olvashatjátok: www.mol.hu/kalandrafel

EXTRA CSALÁDI KEDVEZMÉNYEK!
Ha erre hajtotok, akkor keressétek a pecsétgyűjtő füzetet a Kalandra fel, Magyarország! magazinban!
1) A játékban részt vevő töltőállomásokon tett látogatásotok alkalmával kérjetek pecsétet a MOL-os kollégáktól!
2) Ha összegyűlt 7 különböző pecsét 7 különböző kútról,
az utolsó pecsételéskor adjátok le az igazolószelvényt!

3) Ekkor ajándékba kaptok egy MOL-kuponfüzetet, izgalmas kedvezményekkel.
4) Ha tovább folytatnátok a pecsétgyűjtést, vegyetek el a
kúton egy újabb magazint, benne egy friss gyűjtőfüzettel!

SUPER PREMIUM
MOSÁSSAL MINDIG JÓL JÁRSZ!
Válts be 1 multipontot Super Premium mosó program vásárlásakor, és 300 Ft
kedvezményt adunk a mosás árából. Az ajánlat más kedvezménnyel nem vonható össze.
A kedvezményt csak készpénzes és bankkártyás fizetés esetén lehet érvényesíteni.
Több multipont beváltásával nem növelhető a kedvezmény mértéke.
Az ajánlat visszavonásig érvényes. További részletek: mol.hu

mol.hu

VÁCRÁTÓT – NEMZETI BOTANIKUS KERT

TUDTAD?

A CIPRUSBABÁK AZ AMERIKAI MOCSÁRCIPRUS
LÉGZŐGYÖKEREI: ÍGY JUTNAK LEVEGŐHÖZ
A VIZES ÉLŐHELYEKEN A FA GYÖKEREI.

A KÖZELBEN

Grassalkovichkastély, Gödöllő

Szabadtéri
Néprajzi Múzeum,
Szentendre

Vácrátóton található az ország leggazdagabb (közel 13 000-féle növényt magában
foglaló) botanikus kertje, egy 200 éves történeti kert, amely egykor kastélykertként
funkcionált. Átszeli a Sződ-Rákos patak,
három különböző hangulatú tó körül sétálhattok, a szigetein pedig megpihenhettek.
Árnyas, kacskaringós utak vezetnek a természetközeli és a geometrikus kertrészek
között. Látogatható botanikai gyűjteményei
a fásszárú növények, a rendszertani, az
évelő, a sziklakerti és az üvegházi gyűjtemények. Növényföldrajzi utazáson vehettek
részt 27 hektáron a trópusoktól a sivatagokig, a hazai flórától Távol-Keletig vagy épp
Amerikáig. A romantikára vágyók ne hagyják ki a több mint 100 éves műrom és a még
idősebb vízimalom megtekintését! A kert
közkedvelt állatai a vízi- és énekesmadarak, mókusok, halak, mocsári teknősök, lepkék és a beporzó rovarok sokasága. A kert
önálló bejárását tematikus vezetőlapok és
tansétás füzetek segítik. Piknikezésre a kijelölt pihenőhelyeken van lehetőség.

Kalandra fel

-pecsételőhely

2163 Vácrátót,
Alkotmány utca 2–4.

H–V: 8–18 óráig

Vác, Diadal tér
Veresegyház, Fő u.

- kedvezmény

+36 28 360 122
botanikuskert.hu

Felnőttjegyből –15%
Diák-, nyugdíjas-,
családi jegyből –20%

K AL ANDRA FEL, MAGYARORSZÁG!

FOLLY ARBORÉTUM

1

VÁCRÁTÓT - NEMZETI
BOTANIKUS KERT

2  
FOLLY ARBORÉTUM
3

ZIRCI ARBORÉTUM

4 TISZAKÜRTI ARBORÉTUM
5 S ZARVASI ARBORÉTUM

1

Különleges magánarborétum van a Folly
család birtokában: a dédnagyapa még
az 1900-as évek elején kezdett a tölgyek
helyére különleges, ritka növényeket ültetni,
amelyekről úgy gondolta, jól éreznék magukat ezen a klímán. Rengeteg utánajárással
és kétkezi munkával alakította ki a ma Öregarborétumnak nevezett részt. Apáról fiúra,
majd apáról lányra szállt az ültetési kedv és
a természet tisztelete: ma már a negyedik
generáció, Folly Réka és családja gondozza
a birtokot. Igazi ritkaságszámba megy, hogy
itt a világ mind a 25-féle ciprusfaja megtalálható, de Európában az elsők közt telepítettek ide például Kaliforniában őshonos,
óriástobozú Pinus coulteri fenyőt is. Az arborétum legmagasabb pontján egy fenyőtoboz alakú kilátó kapott helyet, ahonnan gyönyörűen látni a Balatont és a tanúhegyeket
is. A család borászatot is működtet, új éttermükben és grillteraszukon a nagyokat bor-,
a kicsiket szörpkóstoló is várja, és egy igazán egyedi, fából épített játszótér.

TUDTAD?

A BADACSONY RÉGEN EGY MŰKÖDŐ
VULKÁN VOLT, NAGYJÁBÓL HÁROMMILLIÓ
ÉVE HUNYT KI.

A KÖZELBEN

3
2

Tapolcaitavasbarlang
Látogatóközpont

4 5

Kalandra fel

-pecsételőhely

8257 Badacsonyörs,
Kápolnavölgyi út 25.

07. 01. – 08. 30.: H–V: 10–22 óráig
08. 31-től: V–Cs: 10–19 óráig,
P–Sz: 10–22 óráig

Csodabogyósbarlang,
Balatonederics

- kedvezmény

Badacsony,
71-es főút

+36 70 333 2569
folly.hu

Minden jegytípusból –10%
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ZIRCI ARBORÉTUM

TUDTAD?

A 400 MÉTER HOSSZÚ, 200 ÉVES HÁRSFASORT
A GYŐRT VESZPRÉMMEL ÖSSZEKÖTŐ HAJDANI
RÓMAI ÚTON TELEPÍTETTÉK.

A KÖZELBEN

Cseszneki
vár

Xantus János
Állatkert, Győr

A 18. században alapított Zirci Ciszterci
Apátsághoz tartozó arborétum hazánk
legmagasabban fekvő fás gyűjteménye, közel 200 hazai és a világ számos
pontjáról származó cserje- és fafajtával. A főbejáratnál található halastó mellett elsétálva, a csobogó Cuha-patakon
kőhidakon átkelve a Bakonyra jellemző
őshonos fák árnyékát élvezhetitek. Az
angolpark stílusban kialakított 20 hektáros park legidősebb egyede egy körülbelül 400 éves kocsányos tölgy. A kert
jelentős juhar-, nyír-, kőris- és hársgyűjteménnyel rendelkezik, pompás színfoltjai a magnóliafélékhez tartozó liliomfák.
Zircet nem érdemes elhagyni az apátság bazilikájának megtekintése nélkül,
mely hazánk legnagyobb, barokk oltárépítményével büszkélkedik, és a család
felnőtt tagjainak az apátság falai között
készülő kézműves sörökből is érdemes
kóstolót hazavinniük.
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K–V: 9–17 óráig

Zirc, Kossuth Lajos út

+36 88 414 569
zirciarboretum.hu

Teljes árú jegyből –15%
Kedvezményesből –10%

AZ ÉSZAK-AMERIKÁBAN HONOS, RITKA
FEHÉR TÖLGY LEGNAGYOBB KÖZÉP-EURÓPAI
PÉLDÁNYA A PEPI-KERTBEN TALÁLHATÓ.

A KÖZELBEN

Körösvölgyi
Állatpark,
Szarvas

Tiszakürti
Arborétum

Kalandra fel

-pecsételőhely

5540 Szarvas, I. kk. 9.

Jegykiadás: H–V: 8–18 óráig
Nyitvatartás: sötétedésig

Szarvas,
Békéscsabai út

- kedvezmény

+36 66 312 344
pepikert.hu

apró ajándékok
gyermekeknek

K AL ANDRA FEL, MAGYARORSZÁG!

TISZAKÜRTI ARBORÉTUM

VENDÉGSÉGBEN A NÖVÉNYVILÁGBAN
SOSE FELEDD: A TERMÉSZET, AZ ERDŐK, A MEZŐK VAGY EGY
BOTANIKUS KERT VILÁGA A NÖVÉNYEK, AZ ÁLLATOK ÉS A GOMBÁK
LAKHELYE, VIGYÁZZ RÁJUK! AZ EMBER ITT CSAK VENDÉG.
MI MINDEN ÉL EGY ARBORÉTUMBAN?
⊲ őshonos növények
⊲ messziföldről érkezett ritka fák és cserjék
⊲ sok apró, sokszor láthatatlan állatka

TUDTAD?

AZ ARBORÉTUM ÖREGTÖLGY-RÉTJE A KÖZEPÉN
ÁLLÓ, 350 ÉVES, ÓRIÁSI KOCSÁNYOS
TÖLGYRŐL, AZ EGYKORI KITERJEDT ERDŐSÉGEK
TANÚFÁJÁRÓL KAPTA A NEVÉT.

A KÖZELBEN

Körösvölgyi
Állatpark,
Szarvas

K–V: 8–18 óráig

Cserkeszőlő, Beton út
Lakitelek, 44-es főút

Kecskeméti
Vadaskert

Kalandra fel

-pecsételőhely

5471 Tiszakürt,
Bolza gróf út 5.

TUDTAD?

- kedvezmény

K AL ANDRA FEL, MAGYARORSZÁG!
Igazi grófi kertből kialakított, varázslatos és
gazdag gyűjteményű arborétumban kirándulhattok Tiszakürtön, a Bolza grófok kastélyának egykori parkjában. A napjainkban
a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósághoz
tartozó területet annak idején átjárhatatlan
mocsár védte, így megmaradtak ősi tölgy,
szil és magaskőris erdőrészletei, amelyeket
a későbbiekben külhoni fajok telepítésével
gazdagítottak, így került ide egyebek mellett nehézszagú boróka, luc-, fekete- és jegenyefenyő. 2000-ben a teljes, 60 hektáros
Tiszakürti Arborétum elnyerte az Országos
Természetvédelmi Terület címet. A természetben való nyugodt sétálgatás és elmélkedés lehetősége mellett persze érdekes és
izgalmas programokat is kínál az arborétum,
madárgyűrűzésen, rovarmegfigyelésen vagy
akár tiszavirágzást megfigyelő túrán is részt
vehettek, és értelemszerűen a közeli Tisza
roppant gazdag élővilágával és vízparti környezetével is megismerkedhettek. Az arborétum korszerű látogatóépülete konferenciák, esküvők szervezésére is optimális.

SZARVASI ARBORÉTUM

Kalandra fel

-pecsételőhely

8420 Zirc,
Damjanich utca 19.

A Szarvas határában található arborétumba
látogatók izgalmasabbnál izgalmasabb családi programlehetőségek közül válogathatnak. Miután megtekintettétek a Pepi-kertként
is emlegetett park büszkeségeit, a 150 éves,
36 méter magas, 5,5 méter törzskerületű óriási, hegyi mamutfenyőt vagy a 200–250 éves
kocsányos tölgyeket, Pepi gróf varázskunyhójában egy interaktív botanikai múzeum is
vár titeket. A kertben élő kék pávák szabadon
közlekednek, de akad a Varázstanya udvarán két emu is, Emma és Karesz. Az üvegházban ritka ásványokat, különleges formájú
kaktuszokat és egy teknősterrárium lakóit
lehet megcsodálni, a parkban található interaktív maketten keresztül pedig megelevenedik a Mini Magyarország. Az arborétumot
a Körös egyik holtága határolja, a kikötőből
rendszeres hajójárat indul, a vállalkozó kedvűek vízi tanösvényen is kalandozhatnak.
A nagyobbakat szabadulószobák, a kisebbeket pedig Csodaösvény mesekaland várja.
Az arborétumban kamarazenekari koncerteket, sporteseményeket, kézműves foglalkozásokat és éjszakai túrákat is szerveznek.

- kedvezmény

+36 30 732 3662
hnp.hu

Teljes árú jegyből –20%

MIRE FIGYELJ?
⊲ Sok arborétum védett környezetben
van, ezért ne térj le a kijelölt ösvényről!
⊲ Keresd az információs táblákat, melyekről
sok érdekességet tudhatsz meg a park
lakóiról! Például, hogy honnan érkeztek,
milyen idősek, hol érzik jól magukat.
⊲ Ne taposd, törd vagy szakítsd le az
itt élő növényeket, még akkor se, ha
valami nagyon szépet találsz! Inkább
készíts róla fényképet!

TUDOD, MI AZ ÉV FÁJA 2020-BAN?
A tatár juhar.
MI A KÜLÖNLEGESSÉGE?
Képes megkötni a levegőből felvett tápelemeket, így javítja maga körül a talaj
minőségét.

A FAHATÁROZÓ
APPLIKÁCIÓ
Tudod, milyen fának
az árnyékában hűsöltök?
És azt, hogy melyik fa
termése ehető?
Töltsd le a Fa Book interaktív
fahatározót, és a levél, a törzs
vagy a termés befényképezésével már be is azonosíthatjátok
az előttetek lévő növényt.
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A győri állatkert nagyot változott a megnyitása óta: 1962-ben még csak egy
vadasparkja volt a városnak, ráadásul egy másik helyszínen, ahol csak
a hazánkban élő nagyvadak bemutatása volt a cél. Aztán az évek során
egyre több egzotikus állat is megjelent,
1997-óta pedig már Xantus János Állatkert néven működik. Ma már több mint
száz állatfaj több mint ezer egyede lakik
itt, köztük igazi nagyvadak – oroszlán,
tigris, medve –, valamint nyolc különböző fajta majommal is találkozhattok,
de zebra, zsiráf, kenguru, víziló és láma
is látható a kifutókban. Persze a madarak és a hüllők sem hiányozhatnak! Ha
valami nagyon aranyosat szeretnétek
látni, akkor 10:20-kor vagy 17:30-kor mindenképp legyetek ott, ezekben az időpontokban zakatol el ugyanis a tengerimalac-vonat! A kis rágcsálók direkt nekik
tervezett kisvasúttal utaznak az etetőjükhöz. Mivel a szerelvény utasai elég ijedősek, a házirendet érdemes betartani.

XANTUS JÁNOS ÁLLATKERT

TUDTAD?

AZ ÁLLATKERT LAKÓI TAVALY ÖSSZESEN
60 EZER KG ZÖLDSÉGET ÉS GYÜMÖLCSÖT,
18 200 DB TOJÁST ÉS MAJDNEM 11 EZER KG
HÚST FOGYASZTOTTAK EL.

A KÖZELBEN

Cseszneki
vár

Zirci
Arborétum

-pecsételőhely

9027 Győr, Kiskútliget

H–V: 10–19 óráig

Győr,
Budai út (Mártírok u.)

+36 96 618 367

zoogyor.com
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K AL ANDRA FEL, MAGYARORSZÁG!

NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK

1

X ANTUS JÁNOS
ÁLLATKERT

2  
NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK
3

P ÉCSI ÁLLATKERT ÉS
AKVÁRIUM-TERRÁRIUM

4  
MAGÁNZOO
5

TUDTAD?

F ŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS
NÖVÉNYKERT
2
5

1

NÉGY TIGRISALFAJJAL IS TALÁLKOZHATSZ
ITT, AZ ÁLLATPARKBAN ÉL A KIHALÁS SZÉLÉN
ÁLLÓ SZUMÁTRAI, MALÁJ, SZIBÉRIAI ÉS A FEHÉR
BENGÁLI TIGRIS IS.

A KÖZELBEN

4

Zsuzsi
Erdei Vasút,
Debrecen

3

Hortobágyi
Vadaspark

Az ország keleti csücskében egy szuper állatkert bújik meg, ahol az állatkerti
séta felér egy föld körüli utazással. Összesen 5000 állat él itt, és minden kontinens
bemutatkozik valamilyen formában: Sarkvidék Panoráma jegesmedvékkel és fókákkal, Ócenárium hatalmas cápákkal, Esőerdőház trópusi hangulattal, Andok-kalandok
jaguárokkal és tapírokkal, Ausztrál-Ház
kengurukkal, Afrika-panoráma elefántbébikkel és zsiráfokkal, Észak-Amerika bölényekkel, és természetesen magyar Parasztudvar és hazánk erdeit bemutató Őspark is
vár titeket, mindez 35 hektáron egy tölgyerdőben. Igazi ritkaságokkal is találkozhattok itt, mint a páncélos orrszarvú, a komodói varánusz vagy a homoki tigriscápa.
Tanakodtatok már azon, hogy milyen lehet
a sivatag hajójának is nevezett teve két
púpja közt, imbolyogva lovagolni? Mert itt
bizony ezt is kipróbálhatjátok: főszezonban
mindennap. Ennyi csoda után érthető, hogy
a park 2015-ben és 2018-ban is elnyerte az
Európa legjobb állatkertje címet.

-pecsételőhely

4431 Sóstófürdő,
Sóstói út

H–V: 9–18 óráig

Nyíregyháza,
Széna tér

+36 42 479 702

sostozoo.hu

PÉCSI ÁLLATKERT ÉS AKVÁRIUM-TERRÁRIUM
A Mecsek oldalában már 1960 óta ismerkedhetünk hazai és egzotikus állatokkal, a különböző magyar fajok mellett itt már ekkor is
igazi nagyvadakat csodálhattak meg a látogatók a kerítés másik oldaláról. A 2016-ra
teljesen megújult állatkert és akvárium-terráriumban találkozhattok feketeúszójú szirticápával, elmerülhettek a világtengerek
csodálatos élővilágában, láthattok olyan állatkerti sztárokat is, mint a borjúfókák, oroszlánok, nílusi vízilovak, de számos majom- vagy
madárfaj és ragadozó is megfigyelhető az
ország legmagasabban fekvő állatkertjében.
Na meg minden évben vár a babyboom is:
megszületett például Negró, a kis lámacsődőr, Mangó, a szurikáta, és Matyi, a Mátyásnapon született szavannacerkóf-fiú, de kengurucsemete is lapul az egyik erszényben.
A Pécsi Állatkertben jó idő esetén bejárható a gyűrűsfarkú maki kifutója, az év
során pedig rendezvények, vagy a legkisebbeknek szóló akváriumi keringő is várja
a feltöltődésre vágyó természetbarátokat!

TUDTAD?

FŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT

A 19. SZÁZAD VÉGÉIG ITTHON IS ELTERJEDT
EURÓPAI BARNAMEDVE A 20. SZÁZADBAN
SZINTE TELJESEN ELTŰNT, DE 2014 ÓTA ISMÉT
FELBUKKAN EGY-EGY PÉLDÁNY.

A KÖZELBEN

Bikali
Élménybirtok
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H–V: 9–19 óráig
szeptembertől: H–P: 9–17 óráig,
Szo–V: 9–18 óráig

Pécs, Endresz út
Pécs, Pécsváradi út

A 19. SZÁZADBAN A ZSIRÁFOT MÉG FOLTOS
NYAKORJÁNNAK NEVEZTÉK.

A KÖZELBEN

Pál-völgyibarlang
Budapest

Kalandra fel

-pecsételőhely

7635 Pécs,
Ángyán János utca 1.

Duna–Dráva
Nemzeti Park,
Szaporca

TUDTAD?

+36 72 312 788
pecszoo.hu

-pecsételőhely

- kedvezmény

Minden jegytípusból –10%

Szentendrei
Szabadtéri
Múzeum,
Szentendre

A Budapesti Állatkert a világ egyik legrégebbi állatkertje: 1866 nyarán nyitotta
meg a kapuit, és már akkor is ötszázféle
állat élt itt. Ezek többnyire Kárpát-medencei
fajok közül kerültek ki, de jó néhány
egzotikus állat is helyet kapott, ezek közül
több (például Erzsébet királyné zsiráfja is)
a schönbrunni állatkertből érkezett. Egyedülállóan gazdag gyűjteménye több mint
3500 növény- és 900 állatfajból áll, köztük számos olyan, nemrég született egyeddel, amelyeket veszélyeztetett fajként tartanak számon. Ilyen Kuglóf, a kislajhár,
Tacó és Briós, a matakó testvérek, Hada,
a tapír kislány, de mellettük Arun, az immár
két és fél esztendős kiselefánt és Indigo,
a hamarosan háromesztendős gorillakölyök. A Budapesti Állatkert egész napos
programot kínál minden látogató számára.
Ha még nem jártatok itt, de addig is szeretnétek nyomon követni Arun, a kiselefánt
mindennapjait, az állatkert weboldalán élő
webkamerás közvetítésén megtehetitek.

1146 Budapest,
Állatkerti krt. 6–12.

Nyár
H–P: 9–18 óráig, Szo–V: 9–19 óráig
Szeptember
H–P: 9–17:30-ig Szo–V: 9–18 óráig

Budapest XV.,
Vágány u. 21.

+36 1 273 4900

zoobudapest.com

K AL ANDRA FEL, MAGYARORSZÁG!

MAGÁNZOO

TUDTAD?

A FEHÉR OROSZLÁNRÓL, AFRIKA
LEGTITOKZATOSABB ÁLLATÁRÓL AZ 1930-AS
ÉVEKIG NEM KÉSZÜLT FELJEGYZÉS ÉS AKKOR IS
CSAK A FANTÁZIA SZÜLEMÉNYÉNEK VÉLTÉK.

A KÖZELBEN

Szarvasi
Arborétum

Bugaci
Pásztormúzeum

Huszonöt évvel ezelőtt az Abonyi erdőben az első magánállatkertként kezdődött a
MagánZOO története. Tóth Tibor ritka állatokkal népesítette be az erdőt, és addig nem
nyugodott, míg az oroszlánjai és tevéi mellé
tigrisek nem érkeztek. Olyan ritkaságokkal
találkozhattok itt, mint a fehér krugeri oroszlán, a fehér bengáli tigris, a sivatagi róka
vagy a feketeorrú juh. Legtöbbször pár hetes
kölyökként, olykor nagy betegen érkeznek
ide az állatok, hogy erőre kapjanak, és nagy
szeretetben nőjenek fel. Így aztán, ha szerencsések vagytok, és a gondozójuk a közelben
van, elkaphattok olyan csodás pillanatokat,
amikor egy vadállat hallgat a nevére, vagy a
kezes óriásmacska épp a gazdájának dorombol. Másik páratlan pillanat a kölyökállatok
bemutatója és látványetetése. Ráadásul ti is
örökbefogadhatjátok kedvenceteket! A 20
hektáros árnyékos parkban játszótér és szabadtéri sütögetésre alkalmas tűzrakóhely is
várja a családokat.

-pecsételőhely

6055 Felsőlajos,
Benei-dűlő

H–V: 9–18 óráig

Lajosmizse,
50-es út

+36 30 968 1432

maganzoo.hu

Országjárás
közben jólesik
egy kis
harapnivaló.
Gyere be a Fresh Cornerbe,
ahol finom hot dogokkal
várunk.

Ne felejts el minden vásárlásnál
Multipont kártyát használni!
#kalandrafelmagyarország

1903-ban, kútásás közben fedezték fel,
később pedig ez lett hazánk első, villanyvilágítással ellátott barlangja. Létrejötte
a 13,7 millió évvel ezelőtti miocén tengerhez kötődik. A látogatók télen-nyáron 20 °C-os hőmérsékletben csodálhatják meg a barlang száraz termeit és vízzel
borított, csónakkal járható részét. A fogadóépületben 10 terem különleges látnivalókkal kalauzol el titeket a karsztvidékek
izgalmas világába, így a család a Cseppkővagy a Denevér-terem mellett kipróbálhatja
kőtapogató-képességét, a gyerekek pedig
kúszóbarlangban is ügyeskedhetnek. A felszínen játszótér és mászófal köti le a kisebbek energiáját. A fő látványosság mégis az
alsó szint gyönyörű, türkiz tava, amelyen
saját magatok csónakázhattok végig. A barlang szűkebb részein nem árt az óvatosság,
a kanyargó sziklafalak viszont titokzatos és
lebilincselő világot rejtenek, ahol a Malomtóból aranyosan fénylő fürge csellék úszhatnak az evezőtök mellé.

TAPOLCAI-TAVASBARLANG LÁTOGATÓKÖZPONT

FOTÓ: EGRI CSABA

A TAPOLCA VÁROSA ALATTI, IMMÁR 14,6 KM
HOSSZÚSÁGBAN FELTÁRT BARLANGRENDSZER
RÉSZE A CSAKNEM 3,3 KM-ES TAPOLCAITAVASBARLANG.

TUDTAD?

A KÖZELBEN

Csodabogyósbarlang,
Balatonederics

Folly
Arborétum,
Badacsonyörs

-pecsételőhely

8300 Tapolca, Kisfaludy
Sándor utca 3.

júl.–aug.: H–V: 9–20 óráig
szept.–okt.: H–V: 9.30–17 óráig
(pénztárzárás egy órával korábban)

Tapolca,
Kossuth út

+36 87 412 579

bfnp.hu/hu/tapolcaitavasbarlanglatogatokozpont
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K AL ANDRA FEL, MAGYARORSZÁG!

CSODABOGYÓS-BARLANG

1

TAPOLCAITAVASBARLANG

2

CSODABOGYÓS-BARLANG

FOTÓ: EGRI CSABA

3 A GGTELEKI-CSEPPKŐBARLANG
4  
PÁL-VÖLGYI-BARLANG
5

SZEMLŐ-HEGYI-BARLANG
3

2

1

4
5

TUDTAD?

A FOKOZOTTAN VÉDETT TERÜLETEN NYÍLÓ
BARLANG A BEJÁRATA MELLETT IS LÁTHATÓ
SZÚRÓS CSODABOGYÓ NEVŰ ÖRÖKZÖLD
CSERJÉRŐL KAPTA NEVÉT.

A KÖZELBEN

Festetics-kastély,
Keszthely

Tapolcaitavasbarlang
Látogatóközpont

A fokozottan védett, vendégeit a bejáratánál
csodabogyó bokrokkal üdvözlő barlangot
eddig 6,5 km hosszan tárták fel. Miközben
dunántúli viszonylatban a cseppkőképződmények páratlanul gazdag skáláját vonultatja fel, legnagyobb vonzereje mégis az,
hogy valódi barlangtúrát kínál, kiépített
betonozott járdák és villanyvilágítás nélkül. Már a bejáratához is csak gyalog lehet
eljutni, túrát pedig csak előzetes bejelentkezés után, vezetővel foglalhattok. Három
különböző nehézség közül választhattok: az
alaptúra 400 méter, és kb. 1,5–2 óra hos�szú; a két nehéz túra pedig 900–1000 méter
hosszú és 3,5–4 óráig tart. Minden túrához biztosítanak overált, fejlámpát, sisakot
és barlangi hátizsákot, és garantáltak a csúszós lejtők, sötét járatok, különleges sziklák és cseppkövek is. Gyerekek 10–18 éves
korig csak az alaptúrán vehetnek részt. Az
állandó 9,5 °C-ban néha négykézláb vagy
akár hason kúszva kell haladnotok, az olykor
csúszós, sáros köveken és létrákon.

Kalandra fel

-pecsételőhely

Balatonederics határában

egész évben, előzetes
jelentkezés alapján

Balatonederics,
71-es főút

+36 30 306 6050,
+36 30 237 3759
csodabogyos.hu

kedvezmény

Teljes árú jegyből –14%
Gyermekjegyből –20%

A 30 km hosszan Szlovákia és hazánk alatt
húzódó Baradla-Domica-barlangrendszert
már 7 ezer éve használatba vették őseink.
Bár nem a világ leghosszabb barlangja,
sehol máshol nem találni annyi narancs-,
sárga és vörös színű cseppkőképződményt, mint itt. De egyedülálló változatosságot mutat az is, hogy a függőleges
barlangok mellett víznyelők, forrásbarlangok, zsombolyok, aktív és időszakos patakos járatok is találhatók a területen. A Jósvafő, Aggtelek és a Vörös-tói bejárat felől
egyaránt megközelíthető járatok hatalmas
termekbe is elvezetnek: a Libanon-csarnokban például 60 ezer embert lehetne
leültetni, egyes termek pedig 200 méternél is hosszabbak. A kényelmes, egyórás
sétatúrától kezdve a 6–7 órás extrémtúráig terjed a programkínálat; ha kicsit sportosabb a család, érdemes kipróbálni egy
különlegesebb menetet. Gyerekeknek
izgalmas lehet a Baradla manó által vezetett túra, ahol a föld alatti meseország titkaiba nyerhettek betekintést.

AGGTELEKI-CSEPPKŐBARLANG

SZEMLŐ-HEGYI-BARLANG

FOTÓ: EGRI CSABA

TUDTAD?

SZÁMOS SZIKLACSARNOK AKKORA, HOGY
AKÁR 15–18 EMELETES LAKÓHÁZTÖMBÖK IS
BEFÉRNÉNEK A BOLTOZATUK ALÁ.

A KÖZELBEN

Ipolytarnóci
Ősmaradványok
Természetvédelmi
Terület

Lillafüredi Állami
Erdei Vasút

TUDTAD?

A BARLANGBAN EGÉSZ ÉVBEN 12 °C A HŐMÉRSÉKLET. TISZTA, PÁRÁS LEVEGŐJE SEGÍTHET
AZ ASZTMÁS, LÉGÚTI BETEGSÉGEK KEZELÉSÉBEN.

A KÖZELBEN

Fővárosi Állatés Növénykert

-pecsételőhely

Jósvafő, Aggtelek
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Túraindulások nyáron
10–17 óra között, szeptembertől
10–15 óra között

Sajószentpéter,
Kossuth Lajos út

Budakeszi
Vadaspark

Ma már nehéz elképzelni, de hajdan
Budapest ezen részén szőlőskertek, pincék és présházak sorjáztak. Az 1920-as
években, egy villa építése során fedezték fel a Szemlő-hegyi-barlangot, melyet
a főváros föld alatti virágoskertjének is
neveznek a falain megjelenő változatos ásványkiválásainak köszönhetően.
A közel 500 méter hosszú, akadálymentes útvonalon végigvezetve bemutatják
a borsóköveket, kalcitlemezeket, karfiolokat és gipszkristályokat. Az interaktív kiállításon megtudhatjátok, hogyan képződnek a barlangok, milyen élőlények lakják,
és hogy zajlik egy barlangi mentés, a 3D-s
vetítőteremben pedig a budai barlangok
rejtett, nem látogatható világába nyerhettek bepillantást. A barlang feletti park egy
játszótérnek és egy geológiai tanösvénynek ad helyet. A Kőpark Magyarország
46 jellegzetes kőzetét mutatja be földtörténeti sorrendben. Ráadásként pazar látvány tárul innen Budapestre.

-pecsételőhely

+36 48 503 003

anp.hu

1025 Budapest,
Pusztaszeri út 35.

mindennap, kedd
kivételével: 10–16 óráig

Budapest III., Szentendrei út 100.
Budapest I., Mészáros u. 19.

+36 1 325 6001

dunaipoly.hu

K AL ANDRA FEL, MAGYARORSZÁG!

PÁL-VÖLGYI-BARLANG

FOTÓ: EGRI CSABA

TUDTAD?

A 2010-IG A BARLANGÁSZATBAN HASZNÁLT
NAGY MÉRETŰ, KORMOT HAGYÓ KARBIDLÁMPÁKAT
MÁRA KISZORÍTOTTÁK A LED-ES FEJLÁMPÁK.

A KÖZELBEN

Budakeszi
Vadaspark

Szemlő-hegyibarlang,
Budapest

Magyarország leghosszabb barlangrendszere, melyet tektonikus mozgások és
hévizek alakítottak ki. Ezt és testvérét,
a Mátyás-hegyi-barlangot a helyi építkezések miatt indított kőbányászat tárta fel, így
a véletlennek köszönhetjük, hogy a barlangászok megkezdhették a 32 kilométeres
járatrendszer felfedezését. Ma az alaptúra
egy 500 méter hosszú szakaszon vezet,
ami azonban sem szintkülönbségben,
sem látványosságokban nem szűkölködik. A Színház-terem lenyűgöző akusztikája
mellett Meseország cseppkőképződményei
is elvarázsolnak benneteket. A magas lépcsők miatt belépés csak 5 éves kor felett
engedélyezett, ha viszont a család valamivel több izgalomra vágyik, érdemes bejelentkezni a Mátyás-hegyi kalandtúrákra,
amelyek keretében overálban, fejlámpával lehet bejárni a kiépítetlen és kevésbé
ismert szakaszokat – gyakran négykézláb mászva, oldalt kúszva vagy épp erősen
támasztva a csúszós sziklafalakat.

-pecsételőhely

1025 Budapest,
Szépvölgyi út 162.

hétfő kivételével
mindennap 10:15 és 16:15
között

Budapest II., Hűvösvölgyi út 136.
Budapest III.,
Árpád fejedelem út 103.

+36 1 325 9505

dunaipoly.hu

Kalandozás
közben jólesik
egy kis frissítő.
Gyere be a Fresh Cornerbe,
ahol finom kávékkal várunk.

Ne felejts el minden vásárlásnál
Multipont kártyát használni!
#kalandrafelmagyarország

A fertődi Esterházy-kastélyegyüttes
Magyarország ma is méltán csodálatot
kiváltó különleges építészeti és művészettörténeti értékű műemlék együtteseként,
a „magyar Versailles”-ként ismert. Megálmodójának és létrehozójának, Esterházy
Fényes Miklósnak tulajdonítják a szállóigét: „Amit a császár megtehet, azt én is
megtehetem!“. Az 1762 és 1790 között
építtetett legnagyobb és legfényűzőbb
barokk-rokokó kastély első fénykorában
az uralkodói udvarokhoz mérhető rezidenciaként volt a maga korában a kontinentális művészeti világ központja. Évtizedeken
át élt és alkotott itt a herceg megbecsült
udvari zeneszerzőjeként Joseph Haydn,
ezért Eszterháza a Haydn-életmű leghitelesebb barokk-rokokó helyszíne. Napjainkban a folyamatosan megújuló kastélyegyüttes rangos koncertkínálattal,
egyedülálló múzeumi élménnyel, kastélyparktúrákkal és az ezekhez kapcsolódó
programokkal várja az érdeklődőket.

ESTERHÁZY-KASTÉLY

TUDTAD?

A CZIRÁKY MARGIT RÓZSAKERTBEN A 8000 TŐ
CSODÁLATOSAN VIRÁGZÓ ÉS ILLATOZÓ RÓZSA
KIHAGYHATATLAN ÉLMÉNYT JELENT.

A KÖZELBEN

Fertő–Hanság
Nemzeti Park,
Lászlómajor

Széchenyi-kastély,
Nagycenk

-pecsételőhely

9431 Fertőd–Eszterháza,
Joseph Haydn út 2.

H–V: 9–18 óráig

Kapuvár, Győri út

+36 99 537 640

eszterhaza.hu
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GRASSALKOVICH-KASTÉLY
FOTÓ: VÁRALJAI JÁNOS

E STERHÁZY-KASTÉLY

1

2 GRASSALKOVICH-KASTÉLY
3 S ZÉCHENYI-KASTÉLY
4  
FORGÁCH-KASTÉLY

TUDTAD?

5 F ESTETICS-KASTÉLY
4
1

2

3

A GYÖNYÖRŰ KERT ALATT TÍZ MÉTERREL EGY
BOMBABIZTOS BUNKER REJTŐZIK, MELYET
HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ÉPÍTTETETT.

A KÖZELBEN

Vácrátót – Nemzeti
Botanikus Kert

Fővárosi Állatés Növénykert

Talán az összes hazai kastély közül a Gödöllői Királyi Kastély a leghíresebb, mivel ezt
egy időben a magyarok legkedvesebb
királynéja, Erzsébet, azaz Sisi lakta, de
barokk pompája is egyedülálló az országban. Építését korának egyik legtekintélyesebb főura, Grassalkovich I. Antal kezdte
meg 1735-ben, a munkálatokat utódai
folytatták, majd 1867-től koronázási ajándékként Ferenc József király és felesége
pihenőrezidenciája lett. Bár a második világháborúban és az azt követő évtizedekben
a díszes berendezés jelentős része megsemmisült, az utóbbi években hatalmas
munkával megjavítottak és rekonstruáltak sok mindent, melyek az állandó kiállítás
részei lettek. Megismerhetitek az építtető
Grassalkovich család életét, és a királyi pár
helyreállított szobáit is megnézhetitek. És mi
vár még a gyerekekre Gödöllőn? 3D-s mozi
a kastély történetéről, játékos tárlatvezetés
és parkfelfedezés – utóbbihoz a térképet,
a játéklapot és a megoldókulcsot a kastély
honlapjáról tudjátok letölteni.

5

Kalandra fel

-pecsételőhely

2100 Gödöllő,
Grassalkovich-kastély
5852. hrsz.

H–V: 10–18 óráig

Gödöllő,
Szabadság u. 12.

+36 28 410 124
kiralyikastely.hu

- kedvezmény

Minden jegytípusból -20%

A Széchenyi család nagycenki birtoka
a 19. századi modern magyar nemzet
születésének egyik meghatározó helyszíne, ahol nemzetformáló és korszakalkotó gondolatok születtek. A legnagyobb magyar valamikori lakhelyén
lépten-nyomon érezni lehet a reformkori
elegancia emelkedettségét, a nemzetépítő magasztos eszmék és a gyakorlati
megvalósítások tettekre késztető erejét, a Széchenyi-életmű máig ható erejét.
A Széchenyi-kastélyegyüttes és parkja
Nemzeti Emlékhely. A nagycenki Széchényi-örökség további helyszínei a Hársfasor, a Széchényi-mauzóleum, a lovarda
a Széchenyi-szellemiséget hitelesen
megjelenítő emblematikus helyek. Mindenkinek érdemes felkeresni a zarándokhelyet, amelynek „különös sajátossága,
hogy minden idők minden magyarja számára mond valami olyant, ami az élet
lényegébe vág.”

SZÉCHENYI-KASTÉLY

TUDTAD?

FESTETICS-KASTÉLY

A SZÉCHENYI CSALÁD CÍMERÉT A LÁNCHÍD
BUDAI HÍDFŐJÉNÉL, A JOBB OLDALI OROSZLÁN
ALATT IS MEGTALÁLJÁTOK.

A KÖZELBEN

Fertő–Hanság
Nemzeti Park,
Lászlómajor

Esterházy-kastély,
Fertőd

TUDTAD?

A FESTETICS-KASTÉLY PARKJA
TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET.

A KÖZELBEN

Csodabogyósbarlang,
Balatonederics

-pecsételőhely
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9485 Nagycenk,
Kiscenki út 3.

K–V: 8–16 óráig

Nagycenk,
84-es út

+36 99 360 023

FORGÁCH-KASTÉLY

AZ 1456-OS ÉVSZÁM A TÖRÖKÖK ELLENI
EGYIK LEGNAGYOBB GYŐZELMÜNKRŐL,
A NÁNDORFEHÉRVÁRI DIADALRÓL IS HÍRES.

A KÖZELBEN

Hollókői
Falumúzeum

szechenyiorokseg.hu

Ipolytarnóci
Ősmaradványok
Természetvédelmi
Terület

KUBINYI FERENC MÚZEUM
Szécsény már a 14. század végén is rendelkezett egy várral, amelynek még Mátyás
király is a vendége volt – első említése
1456-ból való. A Forgách család azonban
az 1700-as évek közepén egy barokk kastélyt emeltetett ide, bár az egyik északnyugati falnál még ma is láthatjuk a vár
maradványát. A birtok hosszú időn át öröklődött a családban: először a Pulszky, majd
a Lipthay család tulajdonában volt, ezután
a magyar államhoz került. Az 1800-as években épült parkja ma természetvédelmi terület, korábban viszont több hektáron angolpark terült el itt, a szokásos romantikus
kialakítás jegyében műbarlang, műrom,
aranyhalas tó és vízesés tarkította. A kastélyban 1973-tól múzeum működik, amely a
híres 1848-as szabadságharcos, politikus,
régész és természettudós, Kubinyi Ferenc
nevét viseli. Az épületet 2005-ben újították
fel, de hamarosan ismét megújul. Állandó
kiállításán Nógrád megye történelméről és
régészeti emlékeiről tudhattok meg többet.

Kalandra fel

-pecsételőhely

- kedvezmény

3170 Szécsény,
Ady Endre út 7.

Sze–Cs, V: 10–16 óráig
P–Szo: 10–18 óráig

Szécsény,
Salgótarjáni út

Kalandra fel

-pecsételőhely
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TUDTAD?

Folly Arborétum,
Badacsonyörs

A keszthelyi Helikon Kastélymúzeum öt
épületben hat állandó kiállítást mutat
be. A 18. század közepétől folyamatosan
épülő, bővülő kastély 200 éven keresztül
a Festetics család tulajdona volt. Építését Festetics Kristóf kezdte el 1745-ben.
Többszöri átalakítások során mai formáját 1883 és 1887 között, Festetics (II.)
Tasziló idejében nyerte el. A kastélyparkban található a pálmaház és a madárpark
valamint a hintókiállításnak helyet adó
korábbi kocsiház. A park hátsó kijáratával szemben pedig a vadászati múzeum
és a történelmi modellvasút kiállítás
tekinthető meg. Az Amazon Ház Látogatóközpontban a főúri utazási módokat
ismerhetitek meg. A kastély enteriőrkiállításának eredeti vagy korhűen rekonstruált belső terei a 18–19. századi főúri
életformát mutatják be. A kastély legnagyobb értéke Magyarország egyetlen
épen maradt főúri magánkönyvtára több
mint 80 ezer kötettel.

+36 32 370 143
kubinyimuzeum.hu

Minden jegytípusból –10%

8360 Keszthely,
Kastély utca 1.

Aktuális nyitvatartás
a honlapon.

Keszthely,
Tapolcai út, 8360

- kedvezmény

+36 83 314 194
helikonkastely.hu

állandó kiállításokra szóló
kombinált belépőjegyből –20%

A göcseji dombság vasúti hálózata 109 kilométeren halad, ebből azonban csak 32 kilométeren szállít utasokat, Lenti és Kistolmács között, de a táv másik szakaszán is
fontos feladatot lát el: az erdőben kitermelt fát juttatja el a fafeldolgozó üzemekbe.
Az erdei vasutazók nagy kedvence Ábel:
Tamási Áron regényhőséről egy nosztalgiavonat gőzmozdonyát nevezték el, amely
1955-ös legyártása után Erdély hegyeit
járta, mielőtt Csömödérbe került volna,
és akárcsak a mesékben, óriási gőzfelhőt
bocsát ki. Tavaly felújították, így az idén
már kifogástalan mind a kinézete, mind
a műszaki állapota. A vasútvonal gyönyörű
kirándulóhelyen fut, így érdemes kerékpárvagy gyalogtúrával összekötni a vonatozást – a bringátokat felvihetitek magatokkal
a vonatra is. Kalandozzatok a göcseji fenyőés bükkerdőben, a Kerka völgyében, vagy
Lentiből kiindulva gyönyörködjetek a zajdai
erdőkben, a Vétyemi Ősbükkösben vagy
a Budafapusztai Arborétumban.

CSÖMÖDÉRI ÁLLAMI ERDEI VASÚT

FOTÓ: FÜLÖP VERONIKA

TUDTAD?

A GŐZMOZDONYT GEORGE STEPHENSON
TALÁLTA FEL 1814-BEN, ÉS ITTHON EGÉSZEN 1984IG KÖZLEKEDTEK MENETRENDSZERŰEN.

A KÖZELBEN

Göcseji
Falumúzeum,
Zalaegerszeg

Kalandra fel

-pecsételőhely

8957 Csömödér,
Vasút út 2.

április végétől szeptember
végéig H–Szo, aktuális
menetrend a honlapon

Lenti,
Széchenyi tér 3.

Bechtold István
Természetvédelmi
Látogatóközpont,
Kőszeg

- kedvezmény

+36 30 474 2146
zalaerdo.hu

Egységesen a kedvezményes
díjszabás érvényes
minden jegyre.
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GEMENCI ERDEI VASÚT

1

CSÖMÖDÉRI ÁLLAMI
ERDEI VASÚT

2

GEMENCI ERDEI VASÚT

3 GYÖNGYÖSI MÁTRAVASÚT
4  
LILLAFÜREDI ERDEI VASÚT
5

TUDTAD?

A GEMENCI ÁRTÉREN ÉL MAGYARORSZÁG
LEGNAGYOBB, TÖBB MINT 12 MÉTERES
TÖRZSKERÜLETŰ FÁJA, A PÖRBÖLYI TITÁN.

Z SUZSI ERDEI VASÚT
3

A KÖZELBEN

4
5

Pécsi Állatkert
és AkváriumTerrárium

1

Ős-Dráva
Látogatóközpont,
Szaporca

A Gemenci Erdei Vasút a Dél-Dunántúl
keleti szegélyén, a Duna és a Sió medrét követi. Az egyetlen magyar ártéri
kisvasút pályája 30 kilométer hosszan
kanyarog az erdőben. Először 1915-ben
építettek itt vasúti pályát, az erdőben
kitermelt faanyagot ekkor még lóvontatású szerelvényeken szállították a Duna
partjára, az uszályrakodóra. Napjainkban a vonatok egyre kevesebb fát és
egyre több turistát szállítanak. Legtöbben a pörbölyi Ökoturisztikai Központban szállnak vonatra, ha Európa legnagyobb ártéri erdejének felfedezésére
indulnak. A megállókban erdei játszóterek, tanösvények, megfigyelőtornyok
találhatók, a központ kerékpáros- és vízitúrák indulóállomása is lehet. Az erdei
iskola épületében a családotokkal is
megszállhattok, ha több napot szeretnétek eltölteni Gemencen.

Kalandra fel

-pecsételőhely
2

7142 Pörböly,
Bajai út 100.

egész évben közlekedik,
aktuális menetrend
a honlapon

Baja,
Dózsa Gy. u. 97.

+36 30 243 4613
turizmus.gemenczrt.hu

– kedvezmény

Minden jegytípusból –10%

GYÖNGYÖSI MÁTRAVASÚT

TUDTAD?
TUDTAD?

MAGYARORSZÁG LEGMAGASABB PONTJA
ITT, A MÁTRÁBAN TALÁLHATÓ: A KÉKESTETŐ
1014 MÉTER MAGAS.

A KÖZELBEN

Egri vár

26

egész évben közlekedik,
aktuális menetrend
a honlapon

Gyöngyös,
Alkotmány út 19.

Hollókői
Falumúzeum

+36 30 279 1615
egererdo.hu

- kedvezmény

Minden jegytípusból –10%

K AL ANDRA FEL, MAGYARORSZÁG!

A LILLAFÜREDI VÍZESÉS NEM TERMÉSZETES
ÚTON JÖTT LÉTRE: A PALOTASZÁLLÓ ÉPÍTÉSÉNÉL
TERELTÉK A SZIKLA FELÉ A SZINVA PATAKOT.

A KÖZELBEN

Ipolytarnóci
Ősmaradványok
Természetvédelmi
Terület

Egri vár

Lillafüred környékén halad az ország egyik
legszebb kisvasútvonala. 1920-ban készült
el a sínpálya, amelyre a többi vonallal
ellentétben egyből gőzmozdony érkezett,
a lóvontatás kimaradt, viszont kezdetben
ezt is ipari célokra használták. Nem véletlen, hogy ez az ország második legforgalmasabb erdei vasútja: mesebeli útját
hegyek, völgyek, sziklaszorosok, alagutak
és különleges völgyhidak színesítik. A kisvasút és Lillafüred 1929 után lett igazi turistaparadicsom, ekkor nyílt meg ugyanis
a híres – ma is működő – Palotaszálló.
A lillafüredi vízesésnél 20 m-ről hullik alá
a Szinva vize, a Szent István-barlangban
cseppköveket csodálhattok, az Anna-barlangban megkövesedett, ősi növényeket és állatokat találtok. A legizgalmasabb
azonban a Szeleta-barlang, ugyanis itt már
több mint százezer éve is laktak emberek, és a terület több korszakon keresztül
lakott maradt. Tűzhelynyomokat, kőeszközöket, cserépdarabokat találtak itt
a 20. század kezdetén.

-pecsételőhely

3517 Miskolc, Erzsébet
sétány 1. (a Palotaszállóval
szemben)

egész évben közlekedik,
aktuális menetrend
a honlapon

A 138 ÉVES ZSUZSI ERDEI VASÚT MAGYARORSZÁG
LEGRÉGEBBEN MŰKÖDŐ KISVASÚTJA.

Hortobágyi
Vadaspark

A KÖZELBEN

Nyíregyházi
Állatpark

A Zsuzsi Erdei Vasút folyamatosan fejlődött,
bár a második világháború idején erősen
megrongálódott. A háború után a menetdíj 20 kilométerre hat darab tojás volt. Nevét
az egyik első, fatüzelésű gőzmozdonyról kapta. Az ország második legnépesebb
városa, Debrecen már önmagában megér
egy nagyobb városnéző sétát, azonban
a kisvasút környékén is akad mit megnézni.
A hármashegyaljai tanösvényen az élővilággal ismerkedhettek, valamint a közelben egy
25 méter magas kilátóra is felmászhattok,
a Hármashegyi-tó pedig tökéletes helyszín
a túra utáni pihenésre, vagy akár bográcsozásra, szalonnasütésre. Csereerdőnél egy
ördögárkot találtok, amely egykor a római
erődrendszer eleme volt, az Erdészlak panorámaútja pedig a fancsikai középkori templomromhoz vezet. A debreceniek életének
annyira szerves része a kisvasút, hogy még
egy kedves versike is közszájon forog: Megy
a Zsuzsi-vonat, kattognak a kerekek, / Vígan
integetnek az óvodás gyerekek, / Lalalala,
lalalala, lalalala, hu!

Kalandra fel

-pecsételőhely

4034 Debrecen, Komáromi
Csipkés György tér

nyitás július 20-án,
aktuális menetrend
a honlapon

Debrecen,
Sámsoni út

- kedvezmény

Családi jegyből –14%
Felnőtt menettérti jegyből –28%

+36 30 210 0545
+36 52 417 212
zsuzsivasut.hu
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LILLAFÜREDI ERDEI VASÚT

TUDTAD?

TUDTAD?

Kalandra fel

-pecsételőhely

3200 Gyöngyös,
Dobó utca 1.

ZSUZSI ERDEI VASÚT

Miskolc,
Újgyőri főtér 3.

+36 46 532 538

LEGYÉL TE IS GYEREKVASUTAS!
HA NEKED SEM ELÉG, HOGY NÉHA JEGYET VÁLTOTOK EGY-EGY
KISVASÚTRA, ÉS SZÍVESEN LENNÉL TE MAGAD IS KIS VASUTAS,
SEGÍTÜNK, HOGYAN INDULJ EL!
HOL PRÓBÁLHATOD KI MAGAD?
Az 1948 óta közlekedő Széchenyi-hegyi
Gyermekvasúton, rögtön többféle munkakörben is: rendelkező, jegyvizsgáló, váltókezelő, pénztáros, zárfékező, naplózó,
hangosbemondó.
KIK JELENTKEZHETNEK?
Olyan 4–5–6. osztályos diákok, akik
legalább 4-es átlaggal rendelkeznek
az iskolában, és a szüleik, az osztályfőnökük, valamint az iskolaigazgató
is beleegyezik a dologba – főleg,
mivel némi iskolai hiányzással is jár
a munka. Ezenkívül a gyermekorvostól
is szükséges egy alkalmassági igazolást
beszerezni.

eszakerdo.hu
Megfejtés: 1 – B; 2 – D; 3 – E; 4 – A; 5 – C

Ahogy a legtöbb hazai kisvasút, a Mátravasút is teherszállítás céljából épült:
a kedves kis kocsikkal a környéken kitermelt fát és köveket mozgatták. A pályát
a 20. század első éveiben építették ki,
kezdetben ló vontatta, két évtizeddel
később jelentek meg a gőzösök. A 20.
század közepén úttörővasútként szolgált, ekkor a vasutasok iskolás gyerekek
voltak. Ma az Egererdő Zrt. üzemeltetésében két Gyöngyös környéki vonalon
utazhattok, melyek mentén annyi a látnivaló, hogy egy nap alatt biztosan nem
értek a végére: múzeumot (Gyöngyös),
kiváló ásványgyűjtő helyeket (Kis-hegy
és Asztag-kő), forrást (Szalajkaház), vízesést (Őrlőmű), tavat (Cserkő), középkori templomot (Gyöngyössolymos), kilátót (Kozmáry-kilátó és Sástó) is találhattok
a közelben. Gyöngyösön még egy virtuális kincskereső játékon is részt vehettek: a megtalálandó kincs Bottyán János
generális baltája, amelyhez játékos feladványokon (és persze Gyöngyös nevezetességein) keresztül vezet az út.

MIKOR KEZDHETSZ?
Februárban és októberben indulnak a
tanfolyamok. A tanulás vizsgával, majd
avatási ünnepséggel zárul, ami után
indulhat a gyakorlat!
Jelentkezés:
mavcsoport.hu/gyermekvasut/jelentkezes
+36 1 397 5393
jelentkezes.gyermekvasut@mav.hu

JÁTÉK KEZDŐ VASUTASOKNAK
Szereted a vonatokat? Akkor biztosan
nem okoz gondot kiismerni magadat
a jelzések közt. Kösd össze a táblákat
a hozzájuk tartozó leírással!

1⊲

2⊲

3⊲

Megállj! A táblát
a járhatatlan
⊳ A pályarész elejétől
számított 50 méterre
kell kitűzni.

Menetrend
szerinti megálló,
⊳ B személyszállító
vonatok megállási
helyének jelzésére.

⊳ C Áramszedőt le!
4⊲
⊳ D Áramszedőt fel!
5⊲

⊳ E Fékezést megkezdeni!

27

50 PROGRAMHELYSZÍN
62

49
11

46

19

-PECSÉTELŐHELY

27

1

SZÁMTALAN ÉLMÉNY

24

15
14

28

50
33

31

7

16
41

ARBORÉTUMOK

KÖZELI MOL-KUTAK

1.

Vác, Diadal tér
Veresegyház, Fő u.
Badacsony, 71-es főút
Zirc, Kossuth Lajos út
Cserkeszőlő, Beton út
Lakitelek, 44-es főút
Szarvas, Békéscsabai út

2.
3.
4.
5.

Vácrátót – Nemzeti
Botanikus Kert (9)*
Folly Arborétum (9)
Zirci Arborétum (10)
Tiszakürti Arborétum (10)
Szarvasi Arborétum (11)

18

Xantus János Állatkert (13)
Nyíregyházi Állatpark (13)
Pécsi Állatkert
és Akvárium-Terrárium (14)

9. MagánZOO (14)
10. Fővárosi Állatés Növénykert (15)

15. Pál-völgyi-barlang (18)

43

12

5

9

3

42
20

32
21

45
26

13 2
47

Lajosmizse, 50-es út
Budapest XV., Vágány u. 21.

4

40

44

36
35
22

Sajószentpéter, Kossuth Lajos út
Tapolca, Kossuth út
Balatonederics, 71-es főút
Budapest III., Szentendrei út 100.
Budapest I., Mészáros u. 19.
Budapest II., Hűvösvölgyi út 136.
Budapest III.,
Árpád fejedelem út 103.

Esterházy-kastély (21)
Grassalkovich-kastély (21)
Széchenyi-kastély (22)
Forgách-kastély (22)
Festetics-kastély (23)

Kapuvár, Győri út
Gödöllő, Szabadság u. 12.
Nagycenk, 84-es út
Szécsény, Salgótarjáni út
Keszthely, Tapolcai út

29

KISVASUTAK
21. Csömödéri Állami
Erdei Vasút (25)
22. Gemenci Erdei Vasút (25)
23. Gyöngyösi Mátravasút (26)
24. Lillafüredi Erdei Vasút (26)
25. Zsuzsi Erdei Vasút,
Debrecen (27)

Lenti, Széchenyi tér 3.
Baja, Dózsa Gy. u. 97.
Gyöngyös, Alkotmány út 19.
Miskolc, Újgyőri főtér 3.
Debrecen, Sámsoni út

KÖZELI MOL-KUTAK

26. Kiskunsági Nemzeti park –
Bugaci Pásztormúzeum (31)
27. Bükki Nemzeti Park –
Ipolytarnóci Ősmaradványok
Természetvédelmi Terület (31)
28. Fertő–Hanság Nemzeti Park,
Lászlómajor (32)
29. Duna–Dráva Nemzeti Park –
Ős-Dráva Látogatóközpont (32)
30. Őrségi Nemzeti Park –
Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpont (33)

Kiskunfélegyháza,
Csongrádi út 18/A.
Salgótarján, Budapesti út

KÖZELI MOL-KUTAK

36. Bikali Élménybirtok (39)

40. Ópusztaszeri Nemzeti
Történeti Emlékpark (40)

Dombóvár, Köztársaság u. 27.
(Tüskevár)
Bonyhád, Zrínyi Miklós u. 25.
Szombathely, Zanati út
Bicske, Botond tér
Budaörs, Rubik u. 3.
Füzesabony, Maklári út
Tiszafüred, Ady Endre u.
Kistelek, 5-ös főút

VADASPARKOK

KÖZELI MOL-KUTAK

41.
42.
43.
44.
45.

Budakeszi, Budaörsi u.
Kecskemét, Békéscsabai út
Hajdúszoboszló, Debreceni út
Tamási, Szabadság u. 90.
Szarvas, Szabadság út 51–53.

39. Tisza-tavi Ökocentrum (40)
*A zárójeles számok
a programhelyszín
leírásának
oldalszámát jelölik.

NEMZETI PARKOK

TÉMAPARKOK

37. Iseum Savariense (41)
38. Korda Filmpark (39)

8

KASTÉLYOK
16.
17.
18.
19.
20.

25

38

34 37

BARLANGOK
11. Aggteleki-Cseppkőbarlang (18)
12. Tapolcai-tavasbarlang
Látogatóközpont (17)
13. Csodabogyós-barlang (17)
14. Szemlő-hegyi-barlang (19)

39

48

30

Győr, Budai út (Mártírok u.)
Nyíregyháza, Széna tér
Pécs, Endresz út
Pécs, Pécsváradi út

23

10

ÁLLATKERTEK
6.
7.
8.

17

6

SKANZENEK

KÖZELI MOL-KUTAK

31. Szabadtéri Néprajzi
Múzeum – Szentendre (35)
32. Göcseji Falumúzeum (35)
33. Hollókői Falumúzeum (36)

Szentendre, Vasúti villasor 6.

Budakeszi Vadaspark (43)
Kecskeméti Vadaskert (43)
Hortobágyi Vadaspark (44)
Tamási Vadaspark (44)
Körösvölgyi Állatpark (45)

VÁRAK
Sopron, Győri út 42.
Harkány, Pécsi út
Kőszeg, Petőfi Sándor tér
34. Vasi Skanzen (36)
35. Szennai Skanzen (37)

46. Füzér vára (47)
Zalaegerszeg, Göcseji u. 37/A
Hatvan, M3–Budapest felé
Bátonyterenye, 21-es út
Balassagyarmat, Kóvári út
Szombathely, Viktória u. 1.
Kaposvár, Vásár tér

47. Simontornyai vár (48)
48. Cseszneki vár (48)
49. Regéci vár (47)
50. Egri vár (50)

Sátoraljaújhely, Várhegy utca
Encs, 3-as főút
Simontornya, 61-es főút
Pápa, Jókai út 63. (Csóka fogadó)
Várpalota 8-as főút
Sárospatak, Wesselényi Miklós út
Eger, Kistályai út 1.

BUGACI PÁSZTORMÚZEUM
A pásztorélet sosem volt könnyű, de ami
a nehézséget jelentette, az adta a szépségét is: egyszerre volt néha nyűg, néha
pedig varázslatos élmény a csillagos égbolt
alatt aludni a nyájjal. Ennek az életformának állít emléket a Kiskunsági Nemzeti
Park területén található Bugaci Pásztormúzeum, amely a kiskunsági pásztorok életét, hagyományos szerszámait és eszközeit
mutatja be. Környékén még ma is a régihez
hasonló élet zajlik: a gyepeken szürke marhák, racka juhok és lovak legelnek. No persze, régen is tudtak mulatni az emberek, és
ezt meg is mutatják itt a kiskunsági csikósok: parádés lovas bemutató és kocsikázási
lehetőség is vár rátok. A Pásztormúzeumhoz tartozó Őshonos állatparkban, szürke
marhát, racka birkát, mangalicát, szamarakat és a ménest is megcsodálhatjátok. Ha
pedig megéheztek, térjetek be a Karikás
Csárdába, ahol igazi magyaros étlappal és
ételkülönlegességekkel várnak titeket.

KISKUNSÁGI NEMZETI PARK

TUDTAD?

A KISKUNSÁG HOMOKFELSZÍNÉT AZ ŐS-DUNA
HOZTA LÉTRE, SOK EZER ÉVVEL EZELŐTT
UGYANIS MÉG ERRE FOLYT A FOLYÓ.

A KÖZELBEN

Kecskeméti
Vadaskert

Ópusztaszeri
Nemzeti Történeti
Emlékpark

Kalandra fel

-pecsételőhely

- kedvezmény

6114 Bugac,
Nagybugac 135.

H–V: 10–16 óráig

Kiskunfélegyháza,
Csongrádi út 18/A.

+36 30 416 6439
bugacpuszta.hu

Minden jegytípusból –15%
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BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

1

BUGACI PÁSZTORMÚZEUM

2

BÜKKI NEMZETI PARK

3 F ERTŐ–HANSÁG

NEMZETI PARK

4  
DUNA–DRÁVA NEMZETI PARK

TUDTAD?

ŐRSÉGI NEMZETI PARK

5

2
3

AZ ŐSMARADVÁNYOK AZÉRT ŐRZŐDTEK
MEG, MERT EGY 17 MILLIÓ ÉVVEL EZELŐTTI
VULKÁNKITÖRÉS TEMETTE BE ÉS EGYBEN
KONZERVÁLTA AZ ŐSÉLŐHELYET.

A KÖZELBEN

Aggtelekicseppkőbarlang

Lillafüredi Erdei
Vasút

IPOLYTARNÓCI ŐSMARADVÁNYOK
TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET
Történelem előtti idők tanúi közt kirándulhattok e különlegesen szép – sajátos
módon a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság kezelésében levő – nógrádi természetvédelmi területen, hiszen egy megkövült erdő maradványai, cápafogas
homokkő és ősállatok lábnyomai rejteznek Ipolytarnóc környezetében. A valóban különlegesen mesés hely osztálykirándulásokra is remek úti cél, a geológiai
tanösvényen a Paratethys őstenger fenekétől a vulkánok tetejéig ível az időutazás, a Tuzson lombkoronasétány igazi
kaland és kihívás, a miocén erdő az ősnövények jelenkori leszármazottait mutatja
be, a kősziklaösvény pedig vízmosások, tanyaromok és felhagyott kőbányák
között kanyarog. A fogadóépület világszínvonalú kiállítása mellett háromdimenziós vetítés eleveníti meg a környéken
hajdanán élt változatos flórát és faunát.

5
1

Kalandra fel

-pecsételőhely

- kedvezmény

4

3138 Ipolytarnóc

9–17 óráig

Salgótarján,
Budapesti út

+36 32 454 113
osmaradvanyok.hu

Teljes árú jegyből –12,5%
Diákjegyből –20%

BEMUTATÓMAJORSÁG, LÁSZLÓMAJOR
Sarród település tőszomszédságában
fekszik a Lászlómajor, amely egykor az
Esterházyak gazdasági központjaként
szolgált. A mintegy százötven éve kialakított majorság 2012 óta autentikusan és
magával ragadóan mutatja be a Fertő–
Hanság Nemzeti Parkba látogatóknak,
miként is működött egy nemesi gazdaság a mindennapokban. Az épületekben a hagyományos gazdálkodási formák
ránk maradt tárgyi emlékeit csodálhatjátok meg, továbbá interaktív kiállításon
ismerkedhetek meg a természeti környezet jellemző élőhelytípusaival. A majorsági udvar hátsó részén a korra jellemző
háziállatokat bemutató karámsor fogad,
ahol magyar szürke szarvasmarhát, házi
bivalyt, racka juhot, tejelő cigáját, mangalicát és hazai baromfifajtákat láthattok.
A főépületek közötti füves tér pihenőhelyként szolgál, az élményösvényen pedig
interaktív természetismereti játékkal tehetitek próbára tudásotokat.

FERTŐ–HANSÁG NEMZETI PARK

TUDTAD?

A MAJORSÁG FŰSZERNÖVÉNYKERTJÉBEN
MEGTALÁLHATÓ BAZSALIKOMOT AZ ÓKORI
GÖRÖGÖK A NÖVÉNYEK KIRÁLYÁNAK TARTOTTÁK.

A KÖZELBEN

Széchenyi-kastély, Esterházy-kastély,
Nagycenk
Fertőd

32

8–16 óráig

Sopron,
Győri út 42.

AZ ORMÁNSÁGOT ANNAK IDEJÉN
ORMÁNYSÁGNAK IS NEVEZTÉK, A FINNUGOR
EREDETŰ OROM SZÓ HEGYCSÚCSOT JELENT.

A KÖZELBEN

+36 30 166 0950
ferto-hansag.hu

Minden jegytípusból –15%
Bringás- és kenutúrából –10%

Gemenci Erdei
Vasút

ŐS-DRÁVA LÁTOGATÓKÖZPONT,
SZAPORCA
Az Ormánság szívében, Szaporcán található ökoturisztikai látogatóközpontban
interaktív kiállításon ismerhetitek meg
a térség jellegzetes élőhelyeit, fajokban gazdag élővilágát és kultúrtörténeti,
néprajzi emlékeit, értékeit. A folyó holtágát szegélyező mocsarak madárvilága,
a víz közeli fás legelők különlegesen sokszínű életközösségei lebilincselő rejtelmeket tárnak fel, miközben arra is fény
derül, az egykoron itt élt emberek miként
alkalmazkodtak ehhez a környezethez,
hogyan tudtak harmóniában élni a természettel. Az Ormánságra egykor jellemző gazdálkodási formákat bemutató
tanösvényen álló gyümölcsössel, fűszerés gyógynövénykerttel, régi korok háziállatait bemutató majorsággal ismerkedhettek, az Ős-Dráva tanösvény pedig
a Dráva változatos és különleges élővilágába nyújt betekintést.

Kalandra fel

-pecsételőhely

- kedvezmény

7843 Szaporca

júl.–aug.: H–V: 9–18 óráig
szept.–okt.: H–V: 9–17 óráig

Iseum Savariense,
Szombathely

Vasi Skanzen,
Szombathely

BECHTOLD ISTVÁN
TERMÉSZETVÉDELMI
LÁTOGATÓKÖZPONT, KŐSZEG
A Kárpát-medence és az Alpok találkozása roppant izgalmas tájegység, különleges élővilágának bemutatására létesült
– az Őrségi Nemzeti Park kezelésében
lévő – látogatóközpont Kőszegen. Az
impozáns épület kiállításán megismerkedhettek a Kőszegi-hegység növényés állatvilágával, valamint élettelen természeti értékeivel, továbbá bepillantást
nyerhettek a környéket kutató természettudósok hihetetlenül izgalmas munkájába és eredményeibe. A látogatóközpont körül élményösvény fut, ahol többek
között óriáskirakóval és gólyalabirintussal
kerülhettek közelebb a titeket körülölelő
természethez. Nagyon közel, szó szerint a szomszédban terül el az Alpannonia szabadidőpark, amely a legkisebbeket izgalmas játszótérrel, a nagyobbakat
pedig hangulatos tűzrakóhellyel várja.

Kalandra fel

-pecsételőhely

- kedvezmény

9730 Kőszeg,
Aradi vértanúk parkja

10–17 óráig

Kőszeg, Petőfi Sándor tér

+36 94 563 174
buboscinege.hu

a Belépőjegyből –10%
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DUNA–DRÁVA NEMZETI PARK

Pécsi Állatkert
és AkváriumTerrárium

A KÖZELBEN

- kedvezmény

K AL ANDRA FEL, MAGYARORSZÁG!

TUDTAD?

TUDTAD?

BECHTOLD ISTVÁN NEVES MADÁRTANI KUTATÓ
VOLT, KŐSZEG ÉS KÖRNYÉKE TERMÉSZETI
ÉRTÉKEINEK FELTÁRÓJA ÉS ÁPOLÓJA.

Kalandra fel

-pecsételőhely

9435 Sarród–Lászlómajor

ŐRSÉGI NEMZETI PARK

Harkány,
Pécsi út

+36 72 223 015
odlk.hu

Minden jegytípusból –20%

LEGNAGYOBB NEMZETI ÉRTÉKEINK
EURÓPÁBAN 1909. MÁJUS 24-ÉN NYITOTTAK MEG AZ ELSŐ NEMZETI
PARKOK, EZÉRT MÁJUS 24-E AZ EURÓPAI NEMZETI PARKOK NAPJA.

10

NEMZETI PARK TALÁLHATÓ
MAGYARORSZÁGON

NEMZETI PARKJAINK REGISZTRÁLT ~ 1,65
ÉVES LÁTOGATÓSZÁMA 2019-BEN: MILLIÓ

A Természetvédelmi Világszövetség (IUCN)
meghatározása szerint a nemzeti parkok olyan
területek, amelyeket nem szabad mezőgazdasági vagy ipari célra hasznosítani, kizárólag
tudományos, oktatási és szabadidős tevékenységek végezhetők bennük, így megóva és
átörökítve ökológiai egységüket. Ezért is fontos, hogy nagyon vigyázzunk rájuk.

MAGYARORSZÁG TERÜLETÉN 4806,98 KM2-T

FOGLALNAK EL A NEMZETI PARKOK

MAGYARORSZÁGON 750 ÖKOTURISZTIKAI BEMUTATÓHELY

ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI LÉTESÍTMÉNY TALÁLHATÓ, EZEK
KÖZÜL 349 A NEMZETI PARKOKBAN. A LEGTÖBB BEMUTATÓHELY
ÉS LÁTOGATÓKÖZPONT A BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARKBAN MŰKÖDIK.

MELYIKET MIKOR ALAPÍTOTTÁK?

Körös–Maros
Nemzeti Park;

1973

1975

1977

1985

1991

1996

1997

2002

Hortobágyi
Nemzeti Park

Kiskunsági
Nemzeti Park

Bükki
Nemzeti Park

Aggteleki
Nemzeti Park

Fertő–Hanság
Nemzeti Park

Duna–Dráva
Nemzeti Park

Balaton-felvidéki
Nemzeti Park;

Őrségi
Nemzeti Park

Duna–Ipoly
Nemzeti Park

A szentendrei Skanzen nyolc tájegységén
keresztül megismerkedhettek a magyar
nyelvterület népi építészetével, lakáskultúrájával, gazdálkodásával és életmódjával.
A múzeum gyönyörű portái, ligetei, egyedülálló természeti környezete ideális kikapcsolódást jelentenek az egész családnak.
Hétvégenként a múzeum aktív helyszínein
megtudhatjátok, mire valók a fűszernövények, hogy készül a kerek perec, milyen
szörpök főzhetők a múzeumban termő gyümölcsökből; betekintést nyerhettek régi
mesterségek, tevékenységek fortélyaiba.
A legkisebbek „felfedező batyuval” kutathatják fel a múzeum kincseit. A falusi tanyán
megismerhetik a tradicionális magyar állatfajtákat: a szürke marhát, a racka juhot vagy
akár a mangalicát. A nagyobbak a Skanzen
App segítségével tematikus túrákon járhatják be vagy Skanzen Bringával tekerhetik
körbe a múzeum területét. A tartalmas felfedezés után jólesik egy finom, meleg ebéd
a Skanzen Éttermében és egy frissen főzött
kávé a Skanzen Pékségben.

SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM – SZENTENDRE

TUDTAD?

JELENLEG KÖZEL 400 TÁJHÁZ MŰKÖDIK
HAZÁNKBAN, AMELYEKBEN BEMUTATJÁK,
HOGYAN ÉLTEK ELŐDEINK.

A KÖZELBEN

Vácrátót –
Nemzeti
Botanikus Kert

Pál-völgyi-barlang

-pecsételőhely

2000 Szentendre,
Sztaravodai út 75.

K–V: 9–17 óráig

Szentendre,
Vasúti villasor 6.

+36 26 502 537

skanzen.hu
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GÖCSEJI FALUMÚZEUM

S ZENTENDREI
SZABADTÉRI MÚZEUM

1

2 GÖCSEJI FALUMÚZEUM
3 HOLLÓKŐI FALUMÚZEUM
4  
VASI SKANZEN

TUDTAD?

SZENNAI SKANZEN

5

3

A KÖZELBEN

1

4

RÉGEN A GYEREKEK NEMCSAK A SZÜLŐKKEL,
DE A NAGYSZÜLŐKKEL ÉS AKÁR
A DÉDSZÜLŐKKEL IS EGYÜTT LAKTAK.

Bechtold István
Csömödéri Állami Természetvédelmi
Erdei Vasút
Látogatóközpont,
Kőszeg

Az ország első szabadtéri néprajzi gyűjteménye egy elképzelt egyutcás falu, amely
a Zala megye Göcsejnek nevezett dimbes-dombos vidékén található kis falvakból áttelepített épületekből áll. Elzártsága miatt ez a környék sokáig megőrizte
hagyományait. A 19. századot 40 különböző építmény, lakóházak, fatemplom,
istállók, pajták, ólak, pálinkafőző kunyhó,
szőlőhegyi pincék, útszéli keresztek idézik
meg. A Zala holtága mellett található vízimalom az egyetlen épület, amely korábban is itt állt, fából készült része 18. századi.
A házak a helyi hagyomány szerint fagerendákból készültek, a kivétel a kovácsműhely, amelyet vályogból építettek a tűzveszélyes fémmegmunkálás miatt. A Zöld
tanösvényen egy-egy család önellátó gazdálkodása elevenedik meg, kezdve az
állattartástól, a komposztáláson át egészen
az olyan élelmiszer-tartósítási módszerig,
mint az aszalás. Ezeken kívül kipróbálhatjátok a hagyományos népi játékokat, és
bepillantást nyerhettek a helyi állatvilágba.

2
5

Kalandra fel

-pecsételőhely

- kedvezmény

8900 Zalaegerszeg,
Falumúzeum utca

K–V: 10–18 óráig
jegykiadás: 17.30-ig

Zalaegerszeg,
Göcseji u. 37/A

+36 92 703 295
gocsejiskanzen.hu

Minden jegytípusból –20%

HOLLÓKŐI FALUMÚZEUM

TUDTAD?

A HOLLÓKŐI FALUMÚZEUM KÜLÖNLEGESSÉGE,
HOGY AZ ÉPÜLETBE VÍZ ÉS GÁZ A MAI NAPIG
NEM KERÜLT BEVEZETÉSRE.

A KÖZELBEN

Forgách-kastély,
Szécsény
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H–V: 10–18 óráig

Hatvan, M3–Budapest felé
Bátonyterenye, 21-es út
Balassagyarmat, Kóvári út

Gyöngyösi
Mátravasút

+36 32 379 255
holloko.hu

AZ ŐRSÉGI HÁZAK UTCÁRA NÉZŐ, RÖVIDEBB
FELÉT, AZAZ AZ OROMZATOT A MÚLT
SZÁZADBAN DÍSZESRE FESTETTÉK.

A KÖZELBEN

Gyerekjegy mellé
ajándék kifestő,
Hollóköves Bisztró –10%

Széchenyi-kastély,
Nagycenk

A nyugati határvidék sokszínű néprajzi
örökséggel büszkélkedhet. A Vasi Skanzenben 12 lakóépület több kistájat képvisel a megyéből, az eredeti berendezési
tárgyak a falvak 18–20. századi életmódját idézik meg. A kiállítás egyedülálló
abban, hogy találunk itt szegény paraszti,
tehetős paraszti és nemesi portát, illetve
bemutatják a terület horvát, német, szlovén nemzetiségű falvainak zsúptetős
lakóházait is, köztük a legősibb háztípust képviselő, egytüzelős szlovén füstösházat. A múzeumfalu központjában
az 1800-ban emelt késő barokk perenyei kápolna másolata áll. A skanzenben
őshonos magyar háziállatokat nevelnek,
szőlőhegyére régi szőlőfajtákat, faiskolájába őshonos gyümölcsfákat telepítettek,
valamint termesztenek a népi gyógyászatban és konyhában használt gyógy- és
fűszernövényeket is. A múzeum hagyományőrző és kézműves programoknak is
helyet ad, valamint szezonális vásárokkal
is színesíti kínálatát.

-pecsételőhely

9700 Szombathely,
Árpád utca 30.

K–V: 9–18 óráig,
szeptembertől
K–V: 9–17 óráig

Pécsi Állatkert
és AkváriumTerrárium

Bikali
Élménybirtok

A Szennai Skanzenben megismerhetitek a népi építészet sajátosságait, Somogy
sokszínű kulturális örökségét, nagyszüleink praktikus tudását pedig az élő múzeumi
helyszíneken, programokon ki is próbálhatjátok. „Igazi” felépített házak közt bolyonghattok, a legrégebbi lakóház 1861-es, és akárcsak a fecskék a fészküket, ennek a falait is
sárból tapasztották. Ennél is régebbi azonban a falu temploma, mely az egész országban különlegesnek számít népi barokk stílusával, és azzal, hogy 1785-ös alapítása óta
még ma is várja a hívőket. A házakba bekukkantva láthatjátok, hogyan töltötték az itt
lakók a mindennapjaikat, és az is kiderül,
hogy kerül egy sellő a templomba.
A múzeum új állandó kiállítással is várja
a kicsiket és nagyokat egyaránt a Mesetér
– Látványtárban.
A skanzenbe érdemes a régi világ nevezetes alkalmain érkezni: szüret idején, de
Szent Mihály-naphoz, Márton-naphoz vagy
épp húsvéthoz is sok különleges programot kapcsolnak, bemutatva, hogyan is teltek ezek az ünnepek „somogyiasan”.

Kalandra fel

-pecsételőhely

- kedvezmény

7477 Szenna,
Rákóczi Ferenc utca 2.

K–V: 9–17 óráig

Kaposvár,
Vásár tér

+36 82 584 013
szennai.skanzen.hu

Minden jegytípusból –10%

K AL ANDRA FEL, MAGYARORSZÁG!

VASI SKANZEN

Iseum
Savariense,
Szombathely

A KÖZELBEN

- kedvezmény

K AL ANDRA FEL, MAGYARORSZÁG!

TUDTAD?

TUDTAD?

A KISGYEREKEK RÉGEN SUPEDLIBEN
ALUDTAK, EGY, A FELNŐTTEK ÁGYÁBÓL
KIHÚZHATÓ FIÓKBAN.

Kalandra fel

-pecsételőhely

3176 Hollókő,
Kossuth utca 82.

SZENNAI SKANZEN

Szombathely,
Viktória u. 1.

+36 94 311 004

HAGYOMÁNYŐRZŐ KVÍZ
A SKANZENEK BEMUTATJÁK, HOGYAN ÉLTEK AZ EMBEREK RÉGEN. DE VAJON ISMERED-E A RÉGIES
KIFEJEZÉSEKET? PÁROSÍTSD ÖSSZE A LEÍRÁST A MEGFELELŐ SZÓVAL!

Zsúptető A ⊲

⊳1

Többszólamú, húros hangszer, a dallamhangokat billentyűk szólaltatják meg,
és egy kis fanyelv tekerésével recsegő ritmust ad ki.

Bognár B ⊲

⊳2

Kézműves mester, szerszámai a fejszék, fűrészek, gyaluk, fúrók és vésők. Az ő kezéből
kerültek ki a különböző fából készült eszközök: talicskák, kordék, szekerek, szánkók.

Tekerőlant,
C⊲
nyenyere

⊳3

A módosabb parasztházak lakói ezt a helyiséget nem használták, így az mindig rendezetten várta
a vendég érkezését. Sarokpad, magasra vetett ágy, díszpárnák, tükör és házioltár is volt benne.

Bejárólegény D ⊲

⊳4

Az épületek rozsszalma fedele. A fedés megkezdése előtt kisebb csomókba kötötték
a kézzel csépelt rozsszalmát, majd ezeket a tetőlécekre fektették.

Főkötő E ⊲

⊳5

A népszokások szerint az a fiú, akinek udvarlása rendszeressé vált, és a közösség úgy vélte,
hogy előbb-utóbb házassághoz vezethetnek a látogatásai.

Tisztaszoba F ⊲

⊳6

Régen a magyar népszokások szerint fejfedőt kellett viselniük a nőknek. Ezt a fajtát
kizárólag a házas asszonyok hordták, csipke, pántlika, gyöngy vagy hímzés díszítette.

skanzen.savariamuseum.hu
Megfejtés: 1 – C; 2 – B; 3 – F; 4 – A; 5 – D; 6 – E

A Cserhát-hegységben megbúvó apró,
pár száz fős palóc falu messze földön híres: a hollókői Ófalu 67 védett
háza 1987 óta az UNESCO Világörökség része. A település az 1909-es tűzvész után kapta mai formáját, fatornyos,
zsindelytetős temploma is újjáépült
akkor. A macskaköves Fő utcán fehérre
meszelt, tornácos parasztházak sorakoznak, amelyek egész évben nyitott kapukkal várják a látogatókat. Megismerhetitek
a helyi bőrdíszműves, fafaragó mestereket, kipróbálhatjátok a fazekasságot
vagy a szövést. Séta közben helyi finomságokat is lehet kóstolni a Gazduram
Sajtboltjában vagy a Kalácsos Pékségben. Kár lenne kihagyni a hagyományos
palóc különlegességeket, a túrós lepényt,
a házi húzott rétest vagy a tejes pitét!
Miután megtekintettétek a települést,
a falu fölé magasodó, 13. századi várba is
érdemes felkapaszkodni, ahonnan gyönyörű a kilátás. A Hollókő melletti erdőkben több tanösvényt is kialakítottak, erdei
játszótérrel, tornapályával.
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A bikali Puchner Kastélyszálló mellett kialakított Élménybirtokon századokon átívelő időutazásra invitálnak titeket. A négy robusztus kapuval határolt
középkori falu kanyargós utcáin iparosok
műhelyei sorjáznak, ahova belépve megismerhetitek a mesterembereket, és ki is
próbálhatjátok a bőrművesség, az ólomkatona-festés, a könyvkötés vagy éppen
a tűzzománckészítés egy-egy fogását. Az
Apródképző a korabeli lovagi és apródi
életbe vezet be, majd az új tudás birtokában bevehetitek a középkori játszóteret.
A Lovagi Küzdőtéren haditornák elevenednek meg, a Lovagpróbán pedig a gyerekek is kipróbálhatják, magukat. A Mesefalu
igazi elvarázsolt világ, ahol találkozhattok beszélő unikornissal, beléphettek egy
boszorkánytanyába, ebben a csodafaluban még egy kép is meg tud elevenedni.
A lurkók kézműves foglalkozásokon gipszet festhetnek, csuhébabát és cserépboszorkányt is készíthetnek.

BIKALI ÉLMÉNYBIRTOK

TUDTAD?

BIKALON MEGISMERKEDHETSZ EGY
FAESZTERGÁLYOS MESTERREL, AKI EZT
A KIHALÓFÉLBEN LÉVŐ SZAKMÁT ŰZI.

A KÖZELBEN

Pécsi Állatkert
és AkváriumTerrárium

Kalandra fel

-pecsételőhely

7346 Bikal,
Rákóczi utca 22.

Júl.–aug.: Cs, Szo: 11–17 óráig,
szeptembertől
Szo: 10–16 óráig

Dombóvár,
Köztársaság u. 27. (Tüskevár)
Bonyhád, Zrínyi Miklós u. 25.

Szennai
Skanzen

+36 72 459 547
elmenybirtok.hu

- kedvezmény

Családi jegyekből –10%
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K AL ANDRA FEL, MAGYARORSZÁG!

KORDA FILMPARK LÁTOGATÓKÖZPONT

1

BIKALI ÉLMÉNYBIRTOK

2

KORDA FILMPARK
LÁTOGATÓKÖZPONT

3 T ISZA-TAVI ÖKOCENTRUM
4  
ÓPUSZTASZERI NEMZETI

TÖRTÉNETI EMLÉKPARK

TUDTAD?

MATT DAMON, TOM HANKS, SCARLETT
JOHANSSON, HARRISON FORD, RYAN GOSLING
ÉS WILL SMITH IS FORGATOTT ITT.

ISEUM SAVARIENSE

5

3

A KÖZELBEN

2

5

1

Szemlő-hegyibarlang,
Budapest

4

Budakeszi
Vadaspark

Az etyeki filmparkban 35 hektáros területen (nagy méretű stúdiókban, illetve
olyan szabadtéri épített környezetben,
mint a New York-i utcai díszlet, a középkori városrész vagy a reneszánsz tér)
nemzetközi filmes szuperprodukciók
készülnek. A Korda Filmpark csak vezetett túra keretei között látogatható, a két
és fél órás élményprogram betekintést
nyújt a filmipar rejtelmeibe, installációkon keresztül megismerhetitek a filmkészítés legfontosabb állomásait. Miközben kedvetekre sétáltok és fotóztok az
életnagyságú díszletvárosokban, elképzelhetővé válik, mit és hogyan dolgozik
több ezer ember a háttérben a nagyobb
forgatásokon. A Látogatóközpont közelebb hozza hozzátok ezt a különleges
világot, de nem titkolt célja az is, hogy
felhívja a látogatók figyelmét a nálunk
készült produkciókra és inspirációt
jelentsen a jövő filmesei számára.

Kalandra fel

-pecsételőhely

- kedvezmény

2091 Etyek,
Korda út 1572 hrsz.

Sze–V: előzetes
egyeztetés alapján

Bicske, Botond tér
Budaörs, Rubik u. 3.

+36 70 455 6815
kordafilmpark.hu

Minden jegytípusból –10%

Vegyetek egy mély levegőt, és merüljetek el a Tisza-tavi élményekben! Az Ökocentrum föld alatti alagútjában öt méter
mélyen sétálhattok a vizák és vágótokok
között. A hatalmas akváriumrendszerben csukák, busák, harcsák és pontyok
lubickolnak vígan. A kis moziteremben
víz alatti és drónfelvételekkel gazdagított háromdimenziós rövidfilm mutatja
be a Tisza-tó négy évszakát, hogy
benyomást szerezzetek, milyen e csodálatos környezet az év többi részében. Kishajós kirándulásokon vagy a GPS-szel
felszerelt motorcsónakokkal akár önállóan is felfedezhetitek a tavat: a kalandvágyók számára tizenkét túraútvonalat
jelöltek ki. Az Ökocentrum körpanorámás kilátótornyából az egész tóra ráláttok, sőt a Bükk és a Mátra vonulatai is
kirajzolódnak a távolban. Az alatta elterülő héthektáros szabadidőparkban
játszóterek, tájház, halászskanzen és
baromfiudvar várja a gyerekeket.

TISZA-TAVI ÖKOCENTRUM

TUDTAD?

ISEUM SAVARIENSE

AZ 1 MILLIÓ LITERES POROSZLÓI AKVÁRIUM
EURÓPA LEGNAGYOBB ÉDESVÍZŰ RENDSZERE.

A KÖZELBEN

Egri vár

Hortobágyi
Vadaspark

TUDTAD?

A SZOMBATHELYI A RÓMAI
BIRODALOM HARMADIK
LEGNAGYOBB ISIS-SZENTÉLYE VOLT.

Vasi Skanzen,
Szombathely

A KÖZELBEN

Széchenyi-kastély,
Nagycenk

-pecsételőhely

H–V: 9–18 óráig

Füzesabony, Maklári út
Tiszafüred, Ady Endre u.

-pecsételőhely

+36 36 553 033

tiszataviokocentrum.hu

K AL ANDRA FEL, MAGYARORSZÁG!

A MAGYAROK BEJÖVETELE CÍMŰ FESZTYKÖRKÉP 120 MÉTER HOSSZÚ, 15 MÉTER MAGAS
ÉS 38 MÉTER ÁTMÉRŐJŰ.

A KÖZELBEN

Bugaci
Pásztormúzeum

K–V: 10–17 óráig

Kecskeméti
Vadaskert

Árpád és vezérei Ópusztaszeren határozták meg az ország szokástörvényeit – ennek
állít emléket a történeti park. A legismertebb látványosság a Feszty-körkép, amely
hat egymáshoz illesztett, elképzelt jeleneten ábrázolja a magyarok bejövetelét a Kárpát-medencébe. Mintha a valóságba csöppennétek, középen a körbefutó festmény
műtereppel folytatódik. A Szabadtéri Néprajzi Gyűjtemény a Dél-Alföld mezővárosi
és tanyai portáit mutatja be, ahol időnként
megjelenik a tanyagazda, akivel szóba elegyedhettek. A Nomád Park jurtákkal Eurázsia sztyeppéinek mindennapjait mutatja
be. Jelenleg egy gyógynövénykert található
a 13. századi Bor-Kalán nemzetség monostorának romjain – régen ez az Alföld legjelentősebb nemzetségi monostora volt Szeren.
A Látogatóközpont vetítőtermében lehetőségetek nyílik arra, hogy átéljétek a magyar
történelem legfontosabb eseményeit, megismerjétek Szer történetét, miközben a
modern technikának köszönhetően az események részesévé is válhattok.

Kalandra fel

-pecsételőhely

K–V: 10–18 óráig
hétfőn zárva

+36 94 501 709

iseum.savariamuseum.hu

ÚTITÁRSÍTÓ
A TÉMAPARKOK ELREPÍTENEK A MÚLTBA, BELECSÖPPENHETSZ EGY TÁVOLI TÁJBA, VAGY ÉPP KIPRÓBÁLHATSZ
KÜLÖNÖS MESTERSÉGEKET. PÁROSÍTSD ÖSSZE, HOL MILYEN LÁTVÁNYOSSÁG VÁR!

Bikali ⊲
Élménybirtok 1

⊳A

A tó fölé tornyosuló, 24 méter magas épületben bemutatják a Kárpát-medence rejtett
élővilágát: halak, kétéltűek, hüllők és rovarok életébe pillanthatunk be.

Korda Filmpark
⊲
Látogatóközpont 2

⊳B

A millenniumi Árpád-emlékmű mellett található romok egy középkori bencés monostor
maradványai. Az Alföld hajdan legnagyobb szerzetesi intézménye volt ez.

Tisza-tavi 3 ⊲
Ökocentrum

⊳C

Régen a Római Birodalom temploma volt, most pedig az egykori oszlopok helyén lévő
interaktív kiállításon tudhattok meg többet az ókori emberek vallásáról.

Ópusztaszeri Nemzeti 4 ⊲
Történeti Emlékpark

⊳D

Egy tekintélyt parancsoló, tornyos téglakapun belépve Mátyás király hírhedt csapata,
a Fekete Sereg szoborkatonái fogadnak, egy középkori óvárost és lakóit védve.

Iseum Savariense 5 ⊲

⊳E

A 15 ezer négyzetméteres, középkori reneszánsz város etyeki kulisszái között Jeremy Irons
angol színész is sétálgatott a Borgiák című sorozat főszereplőjeként.

- kedvezmény

6767 Ópusztaszer,
Szoborkert 68.

Szombathely,
Zanati út II.

K AL ANDRA FEL, MAGYARORSZÁG!

ÓPUSZTASZERI NEMZETI TÖRTÉNETI EMLÉKPARK

TUDTAD?

9700 Szombathely,
II. Rákóczi Ferenc utca 6–8.

Kistelek,
5-ös főút

+36 62 275 133
opusztaszer.hu

Feszty jegycsomagból –10%
Megfejtés: 1 – D; 2 – E; 3 – A; 4 – B; 5 – C
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3388 Poroszló,
Kossuth Lajos utca 41.

Szombathely római kori elődje, Savaria az
ókori kereskedelmi útvonal (borostyánút)
állomásaként a legkorábbi hazai város.
Ebből az időből maradtak ránk Isis egyiptomi eredetű istennő szentélyének maradványai, amelyek 1955-ben egy szerencsés
véletlen következtében kerültek felszínre.
Az ekkor talált márványfaragványok nyomán megindult ásatások egy jókora épületegyüttest tártak fel. A mai Iseum Savariense
helyén az időszámításunk kezdete utáni
70-es, 80-as években alapították az első
szentélyt, amely később kibővítve közel
300 évig szolgált az anyaság, a szerelem,
az orvoslás, a varázslás és a gabonaszállítás istennőjének tiszteletére. A császárkori
Római Birodalom közel hatvan, ma ismert
Isis-temploma közül ez az egyetlen, amelyet rekonstruáltak, és ma kiállítás található
benne. A templom egykori oszlopcsarnokai
helyén ókori vallástörténeti tárlat látható: az
Iseumban talált leletek mellett az antik ember
vallásosságát mutatják be eredeti tárgyak,
rekonstrukciók, videók segítségével.
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Az erdő kapuja – így is hivatkoznak a Budakeszi Vadasparkra, hiszen a fővárostól alig
húsz kilométerre hamisítatlan zöld kalandok várják a kicsiket és nagyokat, az egész
családot. A park területén 50 állatfajt ismerhettek meg, többek közt aranysakállal, gímszarvassal, hiúzzal és barnamedvével is
találkozhattok, valamint számos madárfajjal, például hóbagollyal. Az állatsimogatóban pedig valóban testközelbe kerülhettek
olyan vadon élő állatokkal, mint a muflon és
a dámszarvas. A városi gyerekeknek életre
szóló élmény lesz az ismerkedés a ház
körül élő jószágokkal a tanyasi hangulatú
parasztudvarban. Noha a vadaspark valamennyi korosztálynak remek kikapcsolódást nyújt, elsősorban a gyerekeknek igazi
paradicsom, hiszen tanösvények, kalandpark és állatbemutatók várják őket, de részt
vehetnek a Vackor táborban, az ovi-suli
programjain, a NyomoZoo játékban, sőt
a saját szülinapi zsúrjukat is megrendezhetik ebben a különleges környezetben.

BUDAKESZI VADASPARK

TUDTAD?

AZ ARANYSAKÁLT KORÁBBAN TOPORTYÁNFÉREGNEK IS HÍVTÁK, INNEN ERED AZ „ORDÍT,
MINT A FÁBA SZORULT FÉREG” KIFEJEZÉS.

A KÖZELBEN

Pál-völgyibarlang,
Budapest

Szemlő-hegyibarlang,
Budapest

-pecsételőhely

2092 Budakeszi,
Hrsz. 0210/12

2092 Budakeszi,
Hrsz. 0210/12

H–P: 9–17 óráig, hétvége,
ünnepnap: 9–18 óráig

Budakeszi,
Budaörsi u.

+36 23 451 783
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K AL ANDRA FEL, MAGYARORSZÁG!

KECSKEMÉTI VADASKERT

1

BUDAKESZI VADASPARK

2

KECSKEMÉTI VADASKERT

3

TAMÁSI VADASPARK

4 HORTOBÁGYI VADASPARK

FOTÓ: BORSOS SZILÁRD

TUDTAD?

5 K ÖRÖSVÖLGYI ÁLLATPARK

4

1
2

budakeszivadaspark.hu

A VADASKERTET AZ I. VADÁSZATI VILÁGKIÁLLÍTÁST
KÖVETŐEN HOZTÁK LÉTRE 1971-BEN, AMIKOR
A RENDEZVÉNYEN BEMUTATOTT ÁLLATOKAT
A VÁROSNAK AJÁNDÉKOZTÁK.

A KÖZELBEN

Tiszakürti
Arborétum

Bugaci
Pásztormúzeum

Az ország – területileg – legkisebb vadasparkja az egyik legcsaládiasabb állatkert
Magyarországon. A korábbi fajösszetétel jelentősen kibővült, mára már a föld
minden kontinenséről láthatóak egyedek
a Park állatgyűjteményében: 125-féle faj
több mint 500 egyede lakja a Vadaskertet.
A hüllők között például királypitont
és leguánt, a madaraknál fekete hattyút
és kacagó gerlét, az emlősök háza táján
pedig galléros páviánt, oroszlánfejű nyulat, Bennett-kengurut, fekete párducot, afrikai oroszlánt és szibériai tigrist is láthattok.
A Kecskeméti Vadaskert küldetése, hogy
bemutassa bolygónk földrészeinek élővilágát, ezen túl egész évben színes, tartalmas
programok, hétvégenként látványetetések, szakvezetések teszik élménygazdaggá az itt-tartózkodást. Az Állatkert Mentőközpontként is működik, ahol a beérkező
sérült állatokat gyógykezelik, és az utógondozás után szabadon engedik őket a természetbe. Az állatkert Kecskemét egyik
meghatározó közösségi terévé vált.
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Kalandra fel

-pecsételőhely

- kedvezmény

6000 Kecskemét,
Műkert 1.

9–17:30 óráig

Kecskemét,
Békéscsabai út

+36 76 320 121
zookecskemet.hu

Minden jegytípusból –10%

TAMÁSI VADASPARK
A különleges hangulatot árasztó vadaspark megálmodói nem kisebb célt tűztek ki maguk elé, minthogy elősegítsék
közvetlen erdei környezetünk és a benne
élő állatvilág megismerését, hogy az így
megszerzett természetkultúra valamennyi
korosztályban és társadalmi körben elterjedhessen. A 20 hektáros Tamási Vadaspark akár gyalogosan is megközelíthető
a településről, mégis az erdő varázslatos világába vezet. Különlegessége,
hogy a földbe süllyesztett leskunyhókból, a területen élő vadak számára észrevétlenül figyelhetitek meg a dám- és gímszarvasokat, muflonokat és vaddisznókat.
A vadaspark látogatását érdemes összekötni a közeli parkerdő felkeresésével,
hiszen az ott található tanösvény számos
érdekes és hasznos információt közöl
hazai erdőségeink igen gazdag növényés állatvilágáról. A túra végére a miklósvári kilátó teszi fel a koronát, ahonnan
a tolnai táj szépségeivel ismerkedhetünk.

KÖRÖSVÖLGYI ÁLLATPARK

TUDTAD?

MI A KÜLÖNBSÉG A DÁMSZARVAS ÉS
A GÍMSZARVAS KÖZÖTT? ELŐBBI JÓVAL KISEBB,
ÉS A BIKÁKNAK LAPÁTAGANCSUK VAN.

A KÖZELBEN

Simontornyai vár

44

napkeltétől napnyugtáig

Tamási,
Szabadság u. 90.

+36 74 471 959
gyulajzrt.hu

A VADASPARK SZAFARI PROGRAMJÁN SPECIÁLIS
JÁRMŰBŐL, TESTKÖZELBŐL LÁTHATJÁTOK A PATÁS
ÁLLATOKAT, PÉLDÁUL A VADLOVAKAT.

Tisza-tavi
Ökocentrum,
Poroszló

Teljes árú, családi és
gyerekjegyből –10%

Zsuzsi
Erdei Vasút,
Debrecen

Mi sem reprezentálhatná méltóképp
hazánk páratlan természeti és kulturális kincseit, mint a messze földön híres
Hortobágyi Nemzeti Park. A terület
egyik ékköve a Hortobágyi Vadaspark
Malomházán, mely onnan kapta a nevét,
hogy hajdanán itt álltak Debrecen malmai. Később juhászszállásként működött
a hely, három hodállyal, két gémeskúttal
és a családtagoknak otthont adó házzal.
Ideális környezet egy vadaspark kialakítására, ahol a kilátók lehetővé teszik,
hogy madártávlatból ismerkedjetek
a puszta ősi élővilágával. Megcsodálhatók itt az ember megjelenése előtt ezen
a tájon élő, ám a civilizáció miatt mára
jobbára kiszorított állatfajok, mint például
a vadmacska, a rétisas, a vörös vércse
és a daru. A puszta élővilágát bemutató
részletes kiállítás valamennyi korosztály
számára érdekes és hasznos. A Hortobágyi Vadaspark egyik különlegessége,
hogy a kifutók kialakítása kiváló lehetőséget teremt az állatok fényképezésére.

Kalandra fel

-pecsételőhely

4071 HortobágyMalomháza

júl.–aug.: K–V: 10–18 óráig
szept.: K–V: 10–17 óráig

Tiszakürti
Arborétum

Kalandra fel

-pecsételőhely

5540 Szarvas,
Anna-liget 1.

júl.–aug.: H-V: 9–19 óráig
szept.: K–V: 9–18 óráig

Szarvas,
Szabadság út 51–53.

+36 30 475 1789
kmnp.hu

K AL ANDRA FEL, MAGYARORSZÁG!

HORTOBÁGYI VADASPARK

A KÖZELBEN

Szarvasi
Arborétum

- kedvezmény

K AL ANDRA FEL, MAGYARORSZÁG!

TUDTAD?

A KÖZELBEN

Kalandra fel

-pecsételőhely

7090 Tamási

Szennai
Skanzen

TUDTAD?

AZ ANNA-LIGETBEN IS ÉLŐ RÓKA AKÁR
48 KM/ÓRÁVAL IS KÉPES FUTNI, ÉS GOND NÉLKÜL
ÁTUGRIK EGY KÉT MÉTER MAGAS AKADÁLYT.

Hajdúszoboszló,
Debreceni út

+36 52 589 000
hnp.hu

- kedvezmény

Minden jegytípusból –20%

A Körös–Maros Nemzeti Park Igazgatóság legnagyobb bemutatóhelye a szarvasi Anna-ligetben fekvő Körösvölgyi
Állatpark. A 2500 méteres sétány mentén közel 50 madár-, emlős-, hal- és hüllőfaj vár titeket. Itt nem csupán évszázados
fák árnyékában sétálhattok a Körös Kákafoki-Holtág ölelésében, de a madár- és
ragadozóházak, valamint a látogatóközpont 7000 literes akváriuma igazi édenkertet varázsolnak körétek. Olyan rejtett
életmódot folytató állatokkal is testközelből találkozhattok, mint a nyest, a borz,
az aranysakál és az uhu. Az állatpark legnagyobb attrakciói az európai bölények
és a jávorszarvas. A látogatóközpontban
új, interaktív kiállításon ismerhetők meg
a Körös–Maros Nemzeti Park természeti
kincsei. A kicsik a Kölyök-zug játszótéren,
a nagyobbak a Tölgy büfében pihenhetik ki a kirándulás fáradalmait. A környék
bebarangolásához bérelhettek biciklit és
kenut, akár szakmai vezetéssel is.

2020 TOLLAS SZTÁRJA
A SZEMEI NAGYOK, ELŐRE NÉZNEK, ÉJSZAKA SZERET VADÁSZNI,
ÉS SZINTE KÖRBE TUDJA TEKERNI A FEJÉT. MI AZ? HÁT PERSZE, HOGY
AZ ÉV MADARA, AZ ERDEI FÜLESBAGOLY!
Életmódjából adódóan ritkán láthatjuk,
mégsem számít ritka fajnak, az egyik legismertebb hazai bagoly.
MERREFELÉ ÉL?
⊲ Európában, Ázsiában, Észak-Amerikában és Északnyugat-Afrikában.
MIT ESZIK SZÍVESEN?
⊲ Mivel ragadozó, kedveli a kisrágcsálókat, de nem veti meg az énekesmadarakból álló menüt sem.
HOL LAKIK?
⊲ Sokszor lakott területen. Nem épít fészket,
hanem más madarak elhagyott fészkeiben, illetve fák odvában költi ki tojásait.

MIÉRT KELL RÁ VIGYÁZNI?
⊲ Emberkövető viselkedése miatt az
elektromos vezetékek, autók, vonatok
és puskás emberek gyakran okozzák a
vesztét. De talán most, az Év madaraként jobban odafigyelünk rá.
ÉS MIÉRT FÜLES?
⊲ A közepes termetű, álcázó tollazatot
viselő madár felmereszthető tollfüléről
kapta a nevét.

TERMÉSZETVÉDELMI ÉRTÉKE 50 000 FORINT.
ÁLTALÁBAN 4–5 FIÓKÁT NEVEL EGY
FÉSZEKALJBAN.
HAZÁNKBAN 6500–12 000 PÁR ÉL.

A VILÁG ÖSSZES ERDEI FÜLESBAGLYÁNAK

28%-A EURÓPÁBAN ÉL.

- kedvezmény

Minden jegytípusból –20%
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REGÉCI VÁR
A vadregényes Zempléni-hegység egyik
ékköve a gazdag történelmi múltra vis�szatekintő regéci vár. Történetének pontos kezdete nem ismert, ám korabeli
oklevelek tanúsága szerint 1285-ben már
bizonyosan állt, hiszen abban az évben,
a második tatárjárás idején a magyar
seregek a Regéc-hegy alatt ütköztek
meg a hódító hordákkal. Az utóbbi években elvégzett fejlesztések nyomán a vár
igazán vonzó turisztikai látványossággá
nemesült. Az Öregtorony rekonstrukciója után állandó kiállításoknak ad helyet,
a kőtár kincsei mellett betekintést nyerhettek a lövegek fejlődésébe, valamint
a 17. századi ostromtechnikák sajátosságaiba. Regécen az ifjabb generációkat is
tárt karokkal és izgalmas, 3D-s interaktív tartalmakkal várják, és a legkisebbek
is alkalmazás segítségével tilitolizhatnak, kirakózhatnak, avagy memóriajáték
segítségével ismerkedhetnek a várral és
a történelmi korokkal.

TUDTAD?

II. RÁKÓCZI FERENC FEJEDELEM, AZ 1703 ÉS 1711
KÖZÖTT VÍVOTT SZABADSÁGHARC VEZÉREGYÉNISÉGE ITT TÖLTÖTTE GYERMEKKORÁT.

A KÖZELBEN

Nyíregyházi
Állatpark

Kalandra fel

-pecsételőhely

3893 Regéc,
külterület

H–CS: 9–18 óráig,
SZ–V: 9–15 óráig

Sárospatak,
Wesselényi Miklós út

Füzér vára

+36 20 231 9562
regec.hu

- kedvezmény

Minden jegytípusból –10%
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K AL ANDRA FEL, MAGYARORSZÁG!

FÜZÉR VÁRA

1

REGÉCI VÁR

2

FÜZÉR VÁRA

3

SIMONTORNYAI VÁR

TUDTAD?

4 CSESZNEKI VÁR
5

FÜZÉR VÁRA EGYIKE HAZÁNK LEGRÉGEBBI
VÁRAINAK. 1526-BAN ITT ŐRIZTÉK A MAGYAR
SZENT KORONÁT.

EGRI VÁR
1
5

2

A KÖZELBEN

Aggtelekicseppkőbarlang

Regéci vár

4

A füzéri várhegy hazánk hét természeti
csodájának egyike. A lélegzetelállító természeti környezetben álló vár pedig
a történészek feltételezése szerint már
a tatárjárás előtt az ország kevés magánföldesúri rezidenciáinak egyike volt.
A közelmúltban zajlott a füzéri Felső Vár
rekonstrukciójának első üteme, amely
során izgalmas kiállításokkal bővült a látnivalók sokasága: megépült az Alsó Vár,
a Felső Várban a Palotaszárny, a Várkápolna és az Alsó Bástya. Tizenöt helyiségen keresztül látogathatjátok végig az
inventárium alapján rekonstruált, a váréletet megidéző kiállítást. Emellett pénzverde, kőtár, pénztörténeti tárlat is található a várban. De nem éri meg kihagyni
a Magyar Szent Korona történetét bemutató és a Kárpát-medence várairól szóló
kiállításokat sem! Az ország első vártekergő térképének segítségével fedezhetitek fel a megidézett múltat, amit az újjáépült „REG-ÉLŐ” vár nyújthat!

3

Kalandra fel

-pecsételőhely

3996 Füzér,
Petőfi Sándor út 3/A

nyáron: 9–18 óráig,
ősszel: 10–18 óráig

Sátoraljaújhely, Várhegy utca
Encs, 3-as főút

+36 47 540 013
+36 30 820 6388
fuzervara.hu

- kedvezmény

Minden jegytípusból –20%

A gyönyörűen helyreállított dél-dunántúli
várban és vármúzeumban az egész család tartalmas szórakozásra lel. A 13. századig visszavezethető történelmű erődítmény
napjainkban a múzeumpedagógia értékes
színhelyeként is működik, ahol nemcsak
a történelem zivataros századaival ismerkedhettek meg, de időről időre rangos időszaki kiállításoknak és színvonalas programoknak is helyt adnak a patinás falak.
A simontornyai vár gyermekcsoportoknak
is ideális kirándulóhelyszín, hiszen szinte
jelképes térítési díjért múzeumi órák keretében tanulhat sok érdekességet az ifjúság, óvodáskortól egészen felső tagozatig.
A vármúzeum természetesen állandó kiállításokkal is várja az érdeklődőket, egyebek
közt a Tolna megyei nemesi ősgalériáktól
Bazsonyi Arany festőművész kiállításáig.
A vár virtuális túra keretében is felfedezhető, illetve ez a lehetőség remek alkalmat
nyújt az előtanulmányozásra, hogy a helyszínen zavartalanul átadhassátok magatokat a reneszánsz életérzés varázsának.

SIMONTORNYAI VÁR

TUDTAD?

A VÁR FÉNYKORA AZ 1500-AS ÉVEKRE ESIK,
AKKOR MÁTYÁS KIRÁLY DIPLOMATÁJA,
GERGELLAKI BUZLAY MÓZES BIRTOKOLTA.

A KÖZELBEN

Tamási
Vadaspark

Gemenci
Erdei Vasút

Kalandra fel

-pecsételőhely

- kedvezmény
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7081 Simontornya,
Vár tér 10.

nyáron: 10–17 óráig,
télen: 10–16 óráig

Simontornya,
61-es főút

+36 74 486 354
simontornyaivar.hu

Minden jegytípusból –10%

K AL ANDRA FEL, MAGYARORSZÁG!

CSESZNEKI VÁR

TUDTAD?

MI AZ ARMÍROZÁS? A VÁRTORNYOK
SARKAINAK NAGY MÉRETŰ KÖVEKKEL TÖRTÉNŐ
MEGERŐSÍTÉSÉT JELENTI.

A KÖZELBEN

Zirci Arborétum

Xantus János
Állatkert, Győr

A Győrt Veszprémmel összekötő 82-es
főút szerpentinje fölött magasodó Cseszneki Vár a Bakony ékköve, a tatárdúlás
utáni nagy várépítési korszak remeke: 1281ben már jelenlegi helyén állt. Virágkora
Zsigmond király uralkodásának idejére,
a 15. század elejére tehető, amikor a Garai
főúri család impozáns megjelenésű gótikus
lovagvárrá építtette át az addig alacsony,
kicsiny erődöt. A törökök két, a labancok
egy alkalommal ostromolták eredménytelenül. Barokk várkastéllyá az Esterházy
család tagjai alakították az 1750-es években, ám a nemesi lakók nem sokkal később
elköltöztek, és a továbbiakban már csak
raktározási célokra használták. A 19. század elején földrengés, majd tűzvész tette
lakhatatlanná. A várban jelenleg is folynak
állagmegőrzési és rekonstrukciós munkálatok, melyek a látogathatóságot alapvetően
nem befolyásolják. A Cseszneki Nyár rendezvénysorozat programjai közt is érdemes
körbenézni a várlátogatás során.

Kalandra fel

-pecsételőhely

8419 Csesznek,
Várhegy köz

10–19 óráig

Pápa, Csóka fogadó,
Jókai út 63.
Várpalota, 8-as főút

+36 70 217 4718
csesznekivar.hu

- kedvezmény

Teljes árú jegyből –28%
Diákjegyből –20%

KERESD A MOL
INGYENES ORSZÁGJÁRÓ
MAGAZINJÁT A KUTAKON!
Ha már csak egy kis inspiráció hiányzik
a következő, nagy kiruccanáshoz.

mol.hu

EGRI VÁR

TUDTAD?

Az egri vár a hősiesség és a hazaszeretet mintaképe, melynek török kori történetét a magyar irodalom egyik legismertebb
regénye, az Egri csillagok örökítette meg.
A vár kapui reggeltől késő estig nyitva állnak, felsétálva a Szép bástyára elétek tárul
a környező táj, ahol valaha több tízezer oszmán katona állomásozott. A vár alatti titkos
alagútrendszerbe a Setét-kapun keresztül
vezet az út. A méltán híres Kazamata ad otthont az Egri vár építészetét és a várharcászatot bemutató interaktív kiállításoknak,
valamint az Egri Csillagok – Regény és valóság című tárlatnak, melyben végighallgathatjátok Dobó István várkapitány esküjét,
és szemügyre vehetitek az 1552-es ostrom
során használt leleményes „tüzes tárgyakat”. A vár történetét Szent István király
korától a Rákóczi-szabadságharcig a Gótikus Palotában Az egri vár története kiállítás mutatja be. Az erőd falai között sétálva
a középkori gótikus katedrális maradványait is megtaláljátok, melynek szentélyét
a török ostrom előtt bástyává alakították.

GÁRDONYI GÉZA AZ EGRI CSILLAGOK
SZÖVEGÉVEL SOKÁIG NEM VOLT ELÉGEDETT,
TÖBBSZÖR ÁTÍRTA AZ 1913-AS KIADÁSIG.

A KÖZELBEN

Ipolytarnóci
Ősmaradványok
Természetvédelmi
Terület

Gyöngyösi
Mátravasút

"Van egy álmunk:
hogy családtaggÁ válhatunk
A KERTEDBEN, akárcsak régen
a nagyi nyári konyhÁja.
grillsutok.hu

Kalandra fel

-pecsételőhely

- kedvezmény

3300 Eger, Vár köz 1.

50

várkapu: 8–22 óráig,
kiállítások: 10–18 óráig

Eger,
Kistályai út 1.

+36 36 312 744
egrivar.hu

teljes árú jegyből –20%

K AL ANDRA FEL, MAGYARORSZÁG!

LOVAGOK: A KÖZÉPKOR SZUPERHŐSEI
AKÁRKIBŐL NEM LEHETETT LOVAG, A FELFEGYVERZETT
NEMESEMBEREKNEK KOMOLY ELVÁRÁSOKNAK KELLETT
MEGFELELNIÜK. TUDOD, MIK VOLTAK EZEK?

1. VÍVÁS ÉS NYILAZÁS
Alapvető feladatok egy harcra kiképzett
ember esetében. A lovagok apród koruktól
fegyverek között nőttek fel, hogy később
csatákban és tornákon jeleskedjenek.

2. LOVAGLÁS ÉS ÚSZÁS
A lovagok teljes, súlyos páncélzatban ülték meg paripáikat, ezért jól kellett bánniuk a lovakkal és a hadjáratok
során gyakran szálltak hajóra is, így
fontos volt, hogy ne féljenek a víztől.

3. VADÁSZAT ÉS CSAPDAÁLLÍTÁS
A hosszú hadjáratok során a lovagok
gyakran önellátásra kényszerültek,
ezért nagyon fontos volt, hogy maguk
is meg tudják szerezni az ételüket.

4. A RÁSZORULÓK SEGÍTÉSE
Jó keresztényekhez hűen a lovagok
háborúban és békeidőben is védték a
nőket, gyerekeket és időseket, valamint segítették az elesetteket.

5. MŰVELTSÉG
Csakis kiművelt, tájékozott ember
lehetett lovag, aki saját hőskölteményeit legtöbbször hűbérura feleségének adta elő, isteni lénnyé dicsőítve
az elérhetetlen asszonyt.

6. HELYES TÁPLÁLKOZÁS
Akkoriban még nem tudták, de a lovagok számára előírt sok böjt és a zöldségekben dús étrend sokkal hos�szabb életet biztosított számukra, mint
az a korra jellemző volt.

7. NEMESI CÍM
Ez nem képesség, hanem örökölt
kiváltság, ám tény, hogy lovag csak
nemesember lehetett, és a cím esetükben sokkal inkább kötelességekkel
járt, mintsem előnyökkel.

20
éve
a kert, ami éltet

"

