
 

 

 

 

 

A Duna-Dráva Nemzeti Park 

Igazgatóság csillagnéző túrái – 2012 

 
Március 16. 
Állatövi fény túra a Zselici Csillagoségbolt-parkban  
Naplemente után tiszta idő, felhőtlen égbolt esetén a csillagos égbolt megfigyelésére lesz lehetőség 

szabad szemmel és távcsövekkel Európa egyik legkisebb fényszennyezésű területén, csillagász 

szakember segítségével. A résztvevők kis szerencsével a bolygóközi porról visszaverődő napfényben, 

az állatövi fényben is gyönyörködhetnek, valamint számtalan érdekességet hallhatnak a Zselic 

természeti értékeiről a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrétől. 

A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges! Telefon: 30/405-4571 

Helyszín, időpont: Zselic, Hotel Kardosfa, 17.30 óra 

Túra hossza, időtartama: 5-6 km, 3-4 óra 

Részvételi díj: Felnőtt: 800 Ft/fő; 18 éves korig: 600 Ft/fő 

 

Április 20. 
Csillagnéző túra a Zselici Csillagoségbolt-parkban  
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. 

Naplemente után derült, felhőtlen égbolt esetén a csillagos égbolt megfigyelésére lesz lehetőség 

Európa egyik legkisebb fényszennyezésű területén, csillagász szakember segítségével. A résztvevők 

távcsővel figyelhetik meg a szabad szemmel nem látható jelenségeket, és számtalan érdekes 

információt tudhatnak meg a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrétől. 

A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges! Telefon: 30/405-4571 

Helyszín, időpont: Zselic, Hotel Kardosfa, 19.00 óra 

Túra hossza, időtartama: 5-6 km, 3-4 óra 

Részvételi díj: Felnőtt: 800 Ft/fő; 18 éves korig: 600 Ft/fő 

 

Május 18. 
Csillagnéző túra a Zselici Csillagoségbolt-parkban  
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. 

Naplemente után derült, felhőtlen égbolt esetén a csillagos égbolt megfigyelésére lesz lehetőség 

Európa egyik legkisebb fényszennyezésű területén, csillagász szakember segítségével. A résztvevők 

távcsővel figyelhetik meg a szabad szemmel nem látható jelenségeket, és számtalan érdekes 

információt tudhatnak meg a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrétől. 

A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges! Telefon: 30/405-4571 

Helyszín, időpont: Zselic, Hotel Kardosfa, 19.00 óra 

Túra hossza, időtartama: 5-6 km, 3 óra 

Részvételi díj: Felnőtt: 800 Ft/fő; 18 éves korig: 600 Ft/fő 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Június 22. 
Csillagnéző túra a Zselici Csillagoségbolt-parkban – Magyar Nemzeti Parkok Hete 

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. 

Naplemente után derült, felhőtlen égbolt esetén a csillagos égbolt megfigyelésére lesz lehetőség 

Európa egyik legkisebb fényszennyezésű területén, csillagász szakember segítségével. A résztvevők 

távcsővel figyelhetik meg a szabad szemmel nem látható jelenségeket, és számtalan érdekes 

információt tudhatnak meg a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrétől. 

A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges! Telefon: 30/405-4571 

Helyszín, időpont: Zselic, Hotel Kardosfa, 20.00 óra 

Túra hossza, időtartama: 5-6 km, 3-4 óra 

Részvételi díj: 500 Ft/fő 

 

Július 21. 
Csillagnéző túra kisvasutazással a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzetben 

Lakott területektől, városoktól távoli, világítás nélküli helyeken olyan látvány tárul a túrázók elé, 

amely nem csak Magyarország, hanem egész Európa területén is ritkán adatik meg. Derült égbolt 

esetén az ismert csillagképek mellett a halványabb csillagok sokaságát és a Tejutat is lehet látni.  

A résztvevők napnyugta előtt erdei kisvasúttal indulnak a tájvédelmi körzet belsejébe, majd a 

kakpusztai végállomástól kellemes sétát tesznek az erdőben. A program során az érdeklődők csillagász 

segítségével ismerkedhetnek az égbolt rejtett csodáival, és távcsövekkel vizsgálhatják a szabad 

szemmel nem látható jelenségeket. 

A túrát a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őr kollégája vezeti. 

A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges! Telefon: 30/405-4571 

Helyszín, időpont: Mesztegnyő (kisvasút állomás), 19.00 óra (Találkozó: 18.30 óra) 

Túra hossza, időtartama: 6 km, 5-6 óra 

Részvételi díj: Felnőtt: 800 Ft/fő; 18 éves korig: 600 Ft/fő + a kisvasút jegyára 

 

Augusztus 17. 
Csillaghullás túra a Zselici Csillagosbolt-parkban 

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. 

Naplemente után derült égbolt esetén az ismert csillagképek mellett a halványabb csillagok sokaságát 

és a Tejutat is lehet látni. A résztvevők csillagász szakember segítségével ismerhetik meg az égbolt 

csodáit, és kis szerencsével számos hullócsillagban is gyönyörködhetnek. A résztvevők távcsővel 

figyelhetik meg a szabad szemmel nem látható jelenségeket, és számtalan érdekes információt 

tudhatnak meg a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrétől. 
A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges! Telefon: 30/405-4571 

Helyszín, időpont: Zselic, a Gólya-völgyi tavaknál, Lipótfa és Bánya között az erdészeti út és az 

aszfaltút kereszteződésénél, 19.00 óra 

Túra hossza, időtartama: 5-6 km, 3-4 óra 

Részvételi díj: Felnőtt: 800 Ft/fő; 18 éves korig: 600 Ft/fő 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Szeptember 15. 
Csillagnéző túra a Zselici Csillagoségbolt-parkban 
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. 

Naplemente után derült, felhőtlen égbolt esetén a csillagos égbolt megfigyelésére lesz lehetőség 

Európa egyik legkisebb fényszennyezésű területén, csillagász szakember segítségével. A résztvevők 

távcsővel figyelhetik meg a szabad szemmel nem látható jelenségeket, és számtalan érdekes 

információt tudhatnak meg a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrétől. 

A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges! Telefon: 30/405-4571 

Helyszín, időpont: Zselic, a Gólya-völgyi tavaknál, Lipótfa és Bánya között az erdészeti út és az 

aszfaltút kereszteződésénél, 18.00 óra 

Túra hossza, időtartama: 5-6 km, 3-4 óra 

Részvételi díj: Felnőtt: 800 Ft/fő; 18 éves korig: 600 Ft/fő 

 

 

Október 19. 
Csillagnéző túra a Zselici Csillagoségbolt-parkban 
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. 

Naplemente után derült, felhőtlen égbolt esetén a csillagos égbolt megfigyelésére lesz lehetőség 

Európa egyik legkisebb fényszennyezésű területén, csillagász szakember segítségével. A résztvevők 

távcsővel figyelhetik meg a szabad szemmel nem látható jelenségeket, és számtalan érdekes 

információt tudhatnak meg a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrétől. 

A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges! Telefon: 30/405-4571 

Helyszín, időpont: Zselic, Hotel Kardosfa, 17.00 óra 

Túra hossza, időtartama: 5-6 km, 3-4 óra 

Részvételi díj: Felnőtt: 800 Ft/fő; 18 éves korig: 600 Ft/fő 

 
 

 

 

 
Információ, jelentkezés: 

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság – Telefon: 30/405-4571 

E-mail: wodtke@ddnp.kvvm.hu 
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