Szársomlyó

Környezeti nevelési programok

Ökoturisztikai szolgáltatások

Ha kíváncsi az ördögszántások legendájára, különleges növényekben és a hegy tetejéről nyíló csodálatos panorámában szeretne gyönyörködni, keresse fel a hazánkban csak itt megtalálható
magyar kikericsnek is otthont adó Szársomlyót! Magyarország
legdélibb hegyvidékének – a Villányi-hegységnek – legmagasabb
tömbje a Szársomlyó. Erőteljes kiemelkedése sajátos és igen eltérő mikroklimatikus viszonyokat hoz létre a déli és északi oldalon,
szubmediterrán klímaterületein botanikai ritkaságok élnek.

• Tantermi foglalkozások (1,5-3 óra)
• természetismereti tanórák, szakkörök
• egyszerű vizsgálatok (pl. vízminőség-vizsgálatok)
• Szakvezetések, megfigyelések, egyszerű vizsgálatok a Pintér-kert
Arborétumban
• Madarászat
• Versenyek szervezése, versenyekre felkészítés
• Kézműves foglalkozások
• Napközis táborok

Tettye Oktatási Központ és Pintér-kert Arborétum

• Terepi szakvezetések diák- és turistacsoportoknak az Igazgatóság
egész területén
• Szakvezetés a Szársomlyón garantált időpontokban
• Éjszakai szakvezetés a Zselici Csillagoségbolt-parkban csillagász
kíséretével
• Halászati bemutató a Boki-Dunánál
• Természetfotózás Gemencben
• „Hódító hód” kenutúrák a Vén-Dunán
• Kenubérlés (Gemenc, Béda-Karapancsa)
• Kerékpárbérlés (Fehér Gólya Múzeum, Dráva Kapu Bemutatóközpont)
• Barlangi kalandtúrák szervezése
• Természetismereti előadások a Tettye Oktatási Központban és
külső helyszíneken
• Programcsomagok iskolás és céges csoportok, baráti társaságok
részére
• Konferencia- és rendezvényhelyszín biztosítása (Dráva Kapu Bemutatóközpont, Tettyei Mésztufa-barlang)

Villány-Nagyharsány

A hegyen 75 védett növényfajt találtak, közülük 4 faj kizárólag itt
fordul elő hazánkban. Ide, a fokozottan védett Szársomlyó csúcsára indít a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság garantált szakvezetéses túrákat a Villányi (Nagyharsányi) Szoborparktól hétfő és
kedd kivételével minden nap 10.00 órakor.
GPS: N45°51,375' E18°25,859'
Tel.: +36 (30) 377-3388, +36 (30) 326-9459 • www.ddnp.hu

Abaliget
•
•
•
•

Manótúra (óvodások, kisiskolások részére)
Rendhagyó biológiaóra, földrajzóra
„A barlang és ami fölötte van” program
Meditáció és hangséták

Fehér Gólya Múzeum

Szálláslehetőségek
Drávaszentes

A Dráva Kapu Bemutatóközpontban 2 db háromágyas, pótágyazható
szoba áll vendégeink rendelkezésére. A szobákhoz teljesen felszerelt
konyha és fürdőszoba, saját parkoló tartozik.
Tel.: +36 (82) 461-285, +36 (30) 377 3393 • www.ddnp.hu

Szentborbás

A közvetlenül a Dráva partján álló épületben 7 fő számára tudunk
szállást biztosítani. A szobához teljesen felszerelt konyha, fürdőszoba tartozik, vendégeink kényelmét terasz is szolgálja. Az épület udvarán sátrazásra is lehetőség nyílik saját sátorral.
Tel.: +36 (82) 461-285, +36 (30) 474-3591 • www.ddnp.hu

• Természetismereti foglalkozások
(„A fehér gólya”, „Béda-Karapancsa élővilága”)
• Erdei iskolai programok, kézműves foglalkozások
• Gólyabábos foglalkozás gyerekeknek
(„Kamilla és Koszta kalandjai a gólyák földjén”)

Dráva Kapu Bemutatóközpont – Drávaszentes
és Szentborbás Természetismereti Központ

Zselici Csillagoségbolt-park
Felelős kiadó: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
Závoczky Szabolcs, igazgató
Szerkesztés: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
Térkép: Ujvári Zsolt
Fotók: Buchert Eszter, Gergely Tibor, Horváth Éva, Illés Andrea,
Kolláth Zoltán, Komlós Attila, Rózsa Anita, Szabó Attila, Temesi Andrea,
Völgyi Sándor
Grafika: MarkCon Kommunikációs Kft.
Nyomda: Keskeny Nyomda Kft., Budapest
Minden jog fenntartva!

Zselici TK

Járt már olyan helyen, ahol az éjszakai égbolton több ezer csillag
tündököl? Látta már szabad szemmel a Tejutat? Ha nem, feltétlen
látogasson el a Zselici Csillagoségbolt-parkba, ahol előzetes időpont egyeztetést követően bárkinek lehetősége nyílik mindezeket
megcsodálni, csillagász kalauzolásával. Családok, baráti társaságok,
osztályok, turistacsoportok és egyéni érdeklődők számára egyaránt
ajánljuk éjszakai programunkat.

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
7625 Pécs, Tettye tér 9.
Tel.: +36 (72) 517-200 • Fax: +36 (72) 517-229
E-mail: dunadrava@ddnp.kvvm.hu
www.ddnp.hu

A Zselicben a lakott területektől, városoktól távoli, világítás nélküli
helyen olyan látvány tárul a túrázók elé, amilyen nemcsak Magyarország, hanem egész Európa területén is ritkán adatik meg. Itt található Európa első Csillagoségbolt-parkja, mely 2009 novembere óta
viselheti e megkülönböztető címet. Derült égbolt esetén az ismert
csillagképek mellett a halványabb csillagok sokaságát és a Tejutat
is lehet látni. A programon a csillagos égbolt megfigyelése mellett
számos érdekességet tudhatnak meg a résztvevők a fényszennyezésről, arról, hogy mi, „hétköznapi” emberek mit tehetünk annak
érdekében, hogy mindennapi tevékenységünkkel, a mesterséges
világítással minél kevésbé zavarjuk a környezetünket. A program
időtartama: 3-4 óra

Pécs, 2012.

Tel.: +36 (30) 377-3388, +36 (30) 326-9459 • www.ddnp.hu

Kérjük Önöket, hogy a részletekről érdeklődjenek honlapunkon
vagy személyesen!
Információ, jelentkezés programokra:
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
Tel.: +36 (30) 377-3388, +36 (30) 326-9459
E-mail: komlos@ddnp.kvvm.hu, evahorvath@ddnp.kvvm.hu

• Erdei iskolai programok, kézműves foglalkozások
• Természetismereti foglalkozások („A Dráva”, madarász programok, vízminőség-vizsgálatok, filmvetítés)
• Terepi szakvezetések
• Napközis táborok
• Kétnyelvű (magyar-horvát) tanösvény

Pécs – Pintér-kerti vendégház

A Pintér-kert Arborétum mellett található vendégházban egy háromágyas szoba, felszerelt konyha és fürdőszoba áll vendégeink rendelkezésére.
Tel.: +36 (30) 377-3388, +36 (30) 326-9459 • www.ddnp.hu

Abaliget – Denevérmúzeum
Kérjük, a részletekről érdeklődjön az alábbi elérhetőségek valamelyikén!

Kérjük, a részletekről érdeklődjön az alábbi elérhetőségek valamelyikén!

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
7625 Pécs, Tettye tér 9. • Tel.: +36 (72) 517-222, +36 (30) 377-3383,
rozsaa@ddnp.kvvm.hu • www.ddnp.hu

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
7625 Pécs, Tettye tér 9. • Tel.: +36 (30) 377-3388, +36 (30) 326-9459
komlos@ddnp.kvvm.hu, evahorvath@ddnp.kvvm.hu • www.ddnp.hu

Az abaligeti Denevérmúzeum épületében található összkomfortos
apartmanban egy kétágyas és egy ötágyas szoba, teljesen felszerelt
fürdőszoba és konyha, valamint tv, videó, saját parkoló áll vendégeink rendelkezésére.
Tel.: +36 (30) 377-3388, +36 (30) 326-9459 • www.ddnp.hu

Duna-Dráva Nemzeti Park
Igazgatóság

Pintér-kert Arborétum és Tettye Oktatási Központ
Pécs

Abaligeti-barlang

Abaliget

Mészégető-források barlangja

Mohácsi Történelmi Emlékhely

Ha nem látta még a különleges szépségű, fokozottan védett bánáti bazsarózsát, vagy kíváncsi a közel száz éves, különleges örökzöld fákra,
látogassa meg a Pécsen található Pintér-kert Arborétumot, mely az
év minden szakaszában számos érdekességgel várja a látogatókat! A
szépen gondozott történeti kertben tartalmas szakvezetések segítségével ismerhetik meg a látogatók a számos örökzöldet és a sok ritka,
védett növényfajt.

Ha nem járt még a Mecsek leghosszabb és legrégebben ismert barlangjában, vagy különleges cseppköveket szeretne látni, keresse fel
az Abaligeti-barlangot!

Ha igazi kalandokra vágyik, vagy nem járt még kiépítetlen barlangban, feltétlenül látogasson el Orfűre, és fedezze fel a Mészégető-források barlangját!

A Mecsek egyik legismertebb és legnépszerűbb természeti látnivalója a különleges formakincséről, cseppköveiről híres Abaligeti-barlang, mely a járat teljes hosszában folyó pataknak köszönhetően ma
is fejlődik, változik. A barlang különleges formájú képződményei
közül több nevet is kapott, így látható itt többek között a Pisai ferdetorony, az Elefántfej, Karthágó romjai, vagy a Niagara-vízesés. Az
alakzatokhoz gyakran kapcsolódnak legendák, hiedelmek, melyeket a túrán vezetőnk elmesél nekünk. A barlang 466 méteres főága gyalogosan kényelmesen bejárható, óránként induló barlangi
túravezetés keretében. A gyógybarlang átlagosan 11 °C fokos hőmérsékletű, klímája a légúti, allergiás és asztmatikus betegségekben
szenvedőknek hoz enyhülést.

A Mészégető-források barlangja változatos szélességű, aktív patakos barlang, egyediségét az oldásos formák, vízesések adják, jellegzetessége a kőzet felszínét borító mangán-kiválás okozta fekete
bevonat. A kiépítetlen „vad” barlang szakképzett túravezető kíséretében, előzetes bejelentkezést követően látogatható. Az izgalmas,
kúszva-mászva megtett túra hossza 400 m, a szükséges felszerelést a
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság biztosítja a látogatók részére. A barlangtúrán 14 év felettiek vehetnek részt, 14-18 év közöttiek
esetében írásos szülői engedély szükséges.

Az 1526-ban lezajlott mohácsi csata helyszínén kialakított Mohácsi
Történelmi Emlékhely a magyar történelem egyik sorsdöntő csatájának és itt elesett hőseinek állít emléket. A Sátorhely határában
megtalálható sírkert több mint 1700 katona végső nyughelye. A
tömegsírok között II. Lajos király, Tomori Pál, Kanizsai Dorottya,
Szulejmán szultán és sok-sok névtelen vitéz fából kifaragott szobrait, sírjeleit tekinthetik meg a látogatók. Az emlékhely kialakítása
számos szimbólumot hordoz, melyeket idegenvezető segítségével
ismerhetnek meg az érdeklődők.

A Tettye Oktatási Központban változatos természetismereti programokat kínálunk mindenkinek az óvodás korcsoporttól a felnőttekig.
A programok időtartama és szakmai tartalma igazodik a résztvevők
életkorához és egyéni igényeihez, az érdekes foglalkozások a tantervi
követelményekhez is kapcsolódnak.
GPS: Pintér-kert Arborétum: N46°05,287' E18°14,068'
Tettye Oktatási Központ: N46°05,300' E18°14,080'
7625 Pécs, Tettye tér 9. • Tel.: +36 (30) 377-3388, +36 (30) 326-9459
www.ddnp.hu

Orfű

GPS: N46°08,538' E18°09,107'
Tel.: +36 (30) 525-4351 • www.kalandbarlang.hu, www.ddnp.hu

GPS: N46°08,201' E18°06,974'
Tel.: +36 (72) 498-766 • www.ddnp.hu

Sátorhely

Az emlékhely 2011-től megújult formában várja a látogatókat. A
Szent Koronát formázó új impozáns kiállító- és kilátó épület Vadász György DLA Ybl-, Kossuth- és Steindl Imre-díjas építész tervei
alapján készült. Több szinten ad helyet kiállításoknak, melyek között a korabeli fegyverek ugyanúgy megtalálhatóak, mint a technika XXI. századi színvonalának köszönhető interaktív terepasztal. A
kupola formájú felső szinten lévő kilátóból a vendégeknek lehetőségük nyílik a magasból megtekinteni a virágot formázó sírkertet.
GPS: N45°56,572’ E18°38,804’
Tel.: +36 (69) 382-130, +36 (20) 918-2779
emlekhely@freemail.hu • www.mohacsiemlekhely.hu • www.ddnp.hu

Dráva Kapu Bemutatóközpont

Barcs-Drávaszentes

Tettyei Mésztufa-barlang
Pécs

Ha kíváncsi arra, miért olyan különleges kőzet a mésztufa, vagy látni szeretne egy valósághűen berendezett barlanglakást, látogasson el
a Pécsen található Tettyei Mésztufa-barlangba! A barlang egyedülálló geológiai képződmény, mely részben a természet, részben az ember munkája nyomán nyerte el mai formáját. Az 1900-as évek elején
igazi turista-attrakció volt az akkor „pokol kapujaként” emlegetett
Tettye-barlang, belsejében egy „félelmetes” sárkánnyal. A misztikus,
föld alatti üregrendszer a berendezett érdekes kiállítással élményt
adó idegenvezetés keretében tekinthető meg. A barlang művészeti
kiállításoknak, koncerteknek, összművészeti programoknak is otthont ad, valamint esküvők helyszínéül is szolgál.
GPS: N 46°05,128' E18°14,085'
Tel.: +36 (72) 211-830, +36 (30) 580-3424
www.barlangpecs.hu • www.ddnp.hu

Denevérmúzeum és Denevér tanösvény

Abaliget

Ha kíváncsi rá, hogyan tájékozódnak a denevérek a sötétben, vagy
hol telelnek a hazai „bőregerek”, feltétlenül keresse fel az Abaligeten található Denevérmúzeumot, ahol megismerkedhet a denevérek kevéssé ismert és misztikusnak tűnő világával! Az érdeklődők
megismerhetik a repülő emlősök életmódját, vándorlási útvonalait,
és lehetőség nyílik a denevérkutatás eszközeinek megtekintésére is.
A fokozottan védett Abaligeti-barlang környékén kialakított Denevér tanösvény bejárása során a terület természeti és kultúrtörténeti
értékeivel ismerkedhetnek meg az érdeklődők. A tanösvény szakvezetéssel, illetve egyénileg, a barlang pénztárában megvásárolható,
vagy a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság honlapjáról (www.
ddnp.hu) letölthető vezetőfüzet segítségével járható be.
GPS: N46° 08,203' E18° 06,947'
Tel.: +36 (72) 498-684 • www.ddnp.hu

Ha kíváncsi rá, milyen egy rétisas fészek belülről, vagy őshonos
magyar szürkemarhával szeretne találkozni, feltétlenül látogasson
el a Barcs közelében, Drávaszentesen található Dráva Kapu Bemutatóközpontba! A bemutatóközpontban megtekinthető a Dráva természeti értékeit bemutató kiállítás, amely a folyó élőhelyeit, védett
állatait ismerteti meg a látogatókkal, a gyerekek élményszerű, interaktív tanulására pedig egy nagyméretű kirakójáték ad lehetőséget.
A központ érdekessége az őshonos háziállat bemutató, ahol rackákat, mangalicákat tekinthetnek meg az érdeklődők, a közeli Üde
Rétek tanösvény bejárása során pedig legelésző szürkemarhák is láthatók. A központ 80 fős konferenciaterme nagyobb rendezvények
lebonyolítására is alkalmas, a Dráva Kapu Grill Kávézó pedig családi és kisebb céges rendezvények lebonyolítására, iskolás csoportok
étkeztetésére nyújt lehetőséget.
GPS: N45°59,460' E17°25,314'
Dráva Kapu Bemutatóközpont
7570 Barcs-Drávaszentes, Fő u. 1.
Tel.: +36 (82) 461-285, +36 (30) 377-3393, +36 (30) 474-3591
www.ddnp.hu
Dráva Kapu Grill Kávézó
Tel.: +36 (82) 491-134, +36 (30) 275-0653

Fehér Gólya Múzeum
Kölked

Ha tudni szeretné, merre vándorolnak tőlünk ősszel a fehér gólyák,
vagy hogyan nevelik fel fiókáikat, jöjjön el a Duna-Dráva Nemzeti
Park Béda-Karapancsa Tájegységébe, látogassa meg a Mohácshoz
közeli Kölkeden található Fehér Gólya Múzeumot!
Az európai tekintetben is egyedülálló tematikus kiállításon a látogatók élményt adó tárlatvezetés keretében ismerkedhetnek meg a
gólyák életmódjával, vándorlási szokásaival, valamint a gólyagyűrűzés módszereibe is betekintést nyerhetnek. Költési időszakban
a környező villanyoszlopok fészkeiben élőben is megtekinthető a
gyönyörű madár. A Fehér Gólya Múzeum terepi és múzeumi oktatási programjai élményszerűen, interaktívan segítik a természeti
értékek megismerését.
GPS: N45°56,968' E18°42,651'
Tel.: +36 (69) 384-208, +36 (30) 846-6020
info@fehergolyamuzeum.hu • www.fehergolyamuzeum.hu • www.ddnp.hu

