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KATALINPUSZTAI
KIRÁNDULÓKÖZPONT
A VÁCI ERDÉSZET
A TERMÉSZETJÁRÓ KÖZÖNSÉG
SZOLGÁLATÁBAN

Fél-, vagy egynapos kirándulás, többnapos erdei iskolai program,
netán nyári tábor érdekli? Szeretettel várjuk Önt és kedves
Családját a Katalinpusztai Kirándulóközpontban és a tanösvényeinken! Erdei iskolai és családi szállások ellátással, erdôés természetismereti valamint kézmûves foglalkozások, vadaspark, Hangyavasút, állandó és idôszakos kiállítások, erdei játszótér és sportolási lehetôség vár minden látogatót!
Ízelítô erdei boltunk kínálatából:
- erdei ízek: lekvárok, szörpök, mézek
- kézmûves termékek
- frissítô étel- és italválaszték a megfáradt túrázóknak
- térképek, kiadványok, hasznos holmik az erdei kirándulásokhoz
Az erdô és természetismereti Gyadai tanösvényen a látogatók
HanGYA DAni segítségével ismerhetik meg az erdô, a rét életét,
élôvilágát és betekinthetnek az itteni erdészek munkájába.
A Madártani ösvényen a leggyakoribb odúlakó madarainkkal
ismerkedhetnek meg odútelep és bemutató táblák segítségével.
Az óvodásokat a Legyél Te is Kiserdész! élményösvény számos
izgalmas kalandja várja.
Az igazi kalandorok GPS segítségével kereshetik fel a Kincskeresô tanösvény bebarangolása közben a Naszály kultúrtörténeti nevezetességeit.

A kirándulóközpont és a tanösvények látogatása díjtalan.
Személygépkocsival és autóbusszal érkezô látogatóink fizetô
parkolóban tudják gépjármûveiket a kirándulás alatt elhelyezni
(autó: 700Ft/nap, busz 5000 Ft/nap).

A Kirándulóközpont és az Erdei Iskola
színes programokkal vár mindenkit!

Erdôben otthon vagyunk!

www.ipolyerdo.hu
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A 2018/19-es idény
programjai
Nálunk
élmény
a tanulás!

ÚJRA AZ ISKOLAPADBAN, DE MÉGIS
AZ ERDÔBEN
Szeptember 21. (Péntek)
- egy kellemes vezetett erdei túra az iskolapadokba újra bekerült diákoknak

DALOL A NASZÁLY Szeptember 28. (Péntek)
- erdei kórustalálkozó daloskedvû gyerekcsoportoknak

ERDÔK HETE

Október 5-6. (P-Szo.)

- családi nap vezetett túrákkal, interaktív méhészeti bemutatóval

TRÓFEASZEMLE

Október 13. (Szombat)

- a szeptemberi szarvasnász során elejtett gímszarvasok trófeamustrája

ERDÔK NEMZETKÖZI NAPJA Március 21. (Csüt.)
- interaktív erdészeti kiállításvezetés, rövid erdei túrával

FÖLD NAPJA

Április 26. (Péntek)

- geológiai, botanikai, erdészeti témájú játékos erdei vetélkedô

„ÉBRED AZ ERDÔ!” Május 3. (Péntek)
- az ébredô tavaszi erdô örök körforgásával ismerkedhetnek meg kicsik és nagyok

MADARAK ÉS FÁK NAPJA Május 10. (Péntek)
- odúellenôrzés madarászok vezetésével, vezetett tanösvény-bejárás

„DALOL A NASZÁLY” KÓRUSTALÁLKOZÓ
Május 24. (P.-Szo.)
- erdei kórustalálkozó daloskedvû gyerekcsoportoknak

GYERMEKTÁBOROK
Július 8-14. I. VADÁSZTÁBOR
Július 22-28. II. VADÁSZTÁBOR

Pénteki rendezvényeinken való részvételhez elôzetes bejelentkezés szükséges.
A jeles napok mellett szervezett túrákat, tanösvény-látogatásokat is tartunk erdészek,
környezeti nevelôk vezetésével. A programokra jelentkezni lehet a 06 20 451 90 53-as
és a 06 35 576 019-as telefonon, illetve a hangyadani@ipolyerdo.hu e-mail címen.

