
„KALANDOK A HOMOK ÉS A SZIK BIRODALMÁBAN” 

 

 
A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 

2018. júliusi programajánlója 

 

Itt van a nyár, igaz kicsit szeszélyes az időjárás. Hol ezer ágra süt a nap, hol váratlan záporok frissítik fel a tájat. Lassan 

csendesebbre fordul a vidék: az énekes madarak már túl vannak a költésen, lassan az idei fiókák is önállóan élnek. A kiskunsági 

táj nap, mint nap új arcával várja a kirándulókat. Ebben a hónapban főleg a vizes élőhelyekre invitáljuk a turistákat, persze a 

bugaci éjszakai túra is sok izgalmat rejt. 

 

 

PROGRAMOK A TERMÉSZET HÁZÁBAN  (6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19.) 

 

Időszaki kiállítás:  

Bercsi Gábor: A Káli-medence természeti és építészeti értékei - fotókiállítás 

Megtekinthető: június 22.- július27. 

 

 

TÚRÁK A KISKUNSÁGI NEMZETI PARKBAN 

 

Július 7. 

Bugaci kalandos túra az éj leple alatt  

Ismerkedés az éjszakai állatok életmódjával, hangjaival.  

Találkozó: 20:00, a bugaci Karikás csárda előtt 

Információ, jelentkezés: Lucza Márk, +36 30/288-6223 

A részvétel ingyenes! 

 

Július 7.  

Túra a Kolon-tóhoz 

A Kolon-tó szegélyében több kilátópontot érintve sétálunk ki az Aqua Colun tanösvényen.  A Kolon-tavi Madárvártánál 

megismerkedünk a nádi énekesmadarak vonulás-kutatásával, majd körbesétálunk a Bikatorok tanösvényen. Visszautunk Izsákra a 

Matyó-dűlőn vezet. A program egész napos, a túraútvonal 16 km. 

Találkozó: 9:00, Izsák, focipálya parkoló (Mező utca 4.)  

Részvételi díj: felnőtt 1200 Ft/fő, diák és nyugdíjas 800 Ft/fő, családi jegy 3000 Ft. 

Információ, jelentkezés: Biró Csaba, +36 70/488-4540, kolonvilag@kolon-to.com 

 

Július 14.  

Hajóskapitányként a Tiszán – vízitúra jogosítvány nélkül vezethető kishajókkal 

Délelőtti vízitúránk során a Tisza és a Maros élővilágát fedezzük fel magunk vezette 4, 6 és 8 személyes kishajókkal, melyeket 

nagykorúak vízi jártassági nélkül vezethetnek. A hajók kezeléséhez segítséget, a túrához mentőmellényt biztosítunk. A hajók 

sebessége 8-12 km/h. A helyek száma korlátozott, előzetes bejelentkezés és foglalás szükséges!  

Találkozó: 8:30, Szeged, Felső Tisza-parton a vízitelep mellett, a stadionnal szemben a Foka Ökokikötő bejáratánál. 

GPS: 46° 15’ 24,39”É  20° 10’ 28,06”K 

Részvételi díj: 3000 Ft, 3600 Ft, 4500 Ft, hajótípus szerint 

Információ, előzetes bejelentkezés: Ábrahám Krisztián 30/638-0297, abrahamk@knp.hu 

 

Július 28. 

Túra a Szelidi-tó körül a Kékmoszat tanösvényen 

A szikes jellegű morotvató kedvelt fürdőhely. Vizében számos, a horgászok által is kedvelt halfaj él. A nyílt víz, a part menti 

nádasok, a környező rétek gazdag madárközösségnek adnak otthont. 

Találkozó: 9:00, az üdülőfalu buszmegállójában, a víztorony közelében 

Részvételi díj: felnőtt 900 Ft, diák és nyugdíjas 600 Ft, családi 2000 Ft 

Információ, jelentkezés: Gyurita István, +36 30/3295-250 

 

 

Várjuk rendezvényeinkre! 

KNPI Ökoturisztikai és környezeti nevelési osztály 

A programok változhatnak, bővülhetnek. 

A Kiskunsági Nemzeti Parkról folyamatosan friss híreket olvashat a www.knp.hu oldalon, vagy a 

www.facebook.com/KiskunsagiNemzetiPark oldalon. 

 

Keresse a hazai nemzeti parkok programjait a www.magyarnemzetiparkok.hu oldalon, 

vagy a  közösségi oldalon: https://www.facebook.com/MagyarNemzetiParkok 


