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Az igazi magyar puszta
A Hortobágyi Nemzeti Park az ország legnagyobb és legrégebbi nemzeti parkja, sokak szemében
Magyarország esszenciája, a magyar puszta szinonimája. A Hortobágy a Világörökség része, számos
látnivalót kínál a látogatónak a pusztai kocsikázástól a lovagláson, kerékpározáson, kisvonatozáson
keresztül a vadasparkig, madárkórházig.
A hortobágyi látogatást érdemes a központban kezdeni, a Hortobágy falu melletti Látogatóközpontban. A
hatalmas parkoló melletti területen viszonylag sok látnivalót találunk, itt a legsûrûbb a pusztai romantika. A
parkolótól pár perces sétával elérhetõk a legnépszerûbb nevezetességek, a híres Kilenclyukú híd, a
Nemzeti Park Látogatóközpontja egy természetrajzi kiállítással, a Kézmûvesudvar, a Pásztormúzeum, a
Körszín, a Madárpark, a Hortobágyi Csárda, innen indulnak a túrák a Vadasparkba is.Látnivalók
Hortobágy faluban
Hortobágy falu egy mesterségesen az 1960-as években az Állami Gazdaság munkásai részére létrehozott,
tipikus alföldi település. A faluba nem is érdemes bemenni, a turistaközpont a falu mellett, a 33-as fõút
melletti területen, a Csárda és a Látogatóközpont körül fejlõdött ki. Már a parkolóban megsuhint minket a
pusztai romantika, rengeteg kézmûves terméket árusító bódé, az elmaradhatatlan karikás ostorcsattogtatás
fülsiketítõ hangja.Nemzeti Park Látogatóközpont
A nagy parkoló fõúttal átellenes oldalán, a csárdával szemben lévõ épületben kapott helyet a modern,
interaktív bemutatókkal felszerelt információs központ. Érdemes itt megtervezni a hortobágyi
látogatásunkat, hiszen a park legnagyobb része szigorú védelem alatt áll, sok látnivalót kizárólag
csoportosan, elõre bejelentkezve lehet látogatni, a három tanösvényre is itt lehet a belépõket megvásárolni.
Amennyiben kerékpározni szeretnénk a pusztai kijelölt kerékpárutakon, akkor is itt kell megváltanunk az
engedélyt. Kerékpárt kölcsönözni is itt lehet. A kötelezõ ajándékbolton kívül egy egész érdekes ingyenes
kiállítást nézhetünk meg, diorámákkal, filmvetítéssel, multimédiás eszközökkel fûszerezve. A fiatalabbak
kalandfülkében ülve ismerkedhetnek meg, számítógép segítségével a puszta lakóival, a legkisebbek
számára pedig foglalkoztató sarkot alakítottak ki.
Az épület mögött találjuk a Kézmûvesudvart, ahol tucatnyi népi mesterség mûvelõje dolgozik és árulja
portékáit.
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