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desztináció
A Hortobágy és a Tisza-tó megújuló turisztikai kínálata

Nem délibáb, valóság
Évente csaknem 200 ezer látogató
keresi fel a Hortobágyot a pusztai
romantika élményéért, a lovas- és
pásztorhagyományok megismeréséért. Zömük azonban csak átutazó, pedig a területen négycsillagos
hotel, falusi vendégházak, kemping
és a „hátizsákos” nemzeti tanúsító
védjegyet idén nyáron az elsők között elnyert Fecskeház Erdei Iskola
is várja a vendégeket – sorolta a
pusztával azonos nevű község polgármestere, Vincze Andrásné.
Reményeik szerint a Hortobágyi
Nemzeti Parkban jelenleg zajló és
immár a végéhez közeledő komplex ökoturisztikai fejlesztés jelentősen fokozza majd a térség turisztikai vonzerejét, ezáltal sikerül
tovább marasztalni a látogatókat.
Az uniós támogatással megvalósuló, több mint kétmilliárd forint értékű projekt keretében nemcsak az eddig meglévő turisztikai
attrakciókat újítja fel és fejleszti a
Hortobágyi Természetvédelmi és
Génmegőrző Nonprofit Kft., a nemzeti park és a halgazdaság alkotta
konzorcium, de új látnivalókkal és
kényelmi szolgáltatásokkal is bővül a kínálat. A cél az, hogy a modern kor elvárásainak megfelelően
élményszerűbben, több komfortot
nyújtva tudják bemutatni a Hortobágy értékeit a látogatóknak.

A pusztai romantika is jobban eladható modern
turisztikai infrastruktúrával körítve, az ökoturisták pedig
mind több lehetőség közül válogathatnak az Alföldön
– tapasztaltuk a Magyar Turizmus Zrt. észak-alföldi
és Tisza-tavi regionális marketingigazgatósága által
szervezett tanulmányúton.

Hortobágyi barangoló
címmel térképes
kiadvány is készül
az új turistaút
látnivalóiról

A Mátai Ménes
központja
turisztikai
fogadóépülettel
gazdagodik

Gyalog és kerékpárral a pusztában
A fejlesztések „lelke” az a 8,5 km
hosszú, a 33-as főútvonallal párhuzamosan futó kerékpáros és

Vadlovak és őstulkok
A Hortobágy korábban zárt területeiből egyre több mindent mutatnak meg a turistáknak. Az egyik különleges helyszín a malomházai Vadaspark, amely mintapéldája annak, hogyan lehet a
vadvédelmet közel hozni az átlagemberhez. Olyan állatok élnek
itt természetes körülmények között, rácsok nélkül, pusztán vizesárokkal elválasztva a látogatóktól, mint a farkas, sakál, róka,
vagy vadmacska, és a ragadozó madarak röpdéjébe is besétálhatunk. Az extraprogramként kínált szafaritúrán a kipusztulás
széléről megmentett ázsiai vadlovak és a békésen legelészô,
hatalmas őstulkok közelébe viszik a turistákat

gyalogos turistaút, amelyre felfűzték az egyébként szétszórtan elhelyezkedő pusztai látnivalókat – tájékoztatott Torbik Ákos projekt- és
marketingcsoport-vezető. A halastavaktól induló, a községen át a
Pusztai Állatparkba vezető útnak
része lesz a Hortobágy folyó felett,
a Kilenclyukú híd szomszédságában épülő új gyalogos és kerékpáros híd. Biciklit egyelőre a nemzeti
park látogatóközpontjában lehet
bérelni, de később a halastónál is
lesz egy kölcsönző.
A tájképbe illő, zúzott köves
turistaút halastavi kiinduló állomásán madárbarát park fogadja
a látogatókat, a megújult kilátók
és a most létesített etetőtavak révén még élvezetesebbé válik a
madarak megfigyelése. Útközben
érdemes lesz pihenőt tartani a 24
méter magas kilátóvá alakított
Kungyörgyi víztoronynál, hogy
madártávlatból is megcsodáljuk a
végtelen látóhatárt az álmatagon
legelésző gulyákkal és a távolban
meredező gémeskutakkal.
A legendás, több mint 300 éves
Mátai Ménes központja fogadóépülettel gazdagodik, itt az információspult, ajándékbolt és büfé
mellett hiánypótló ménestörténet
kiállítással,
kocsimúzeummal
és kézműves (fazekas, szíjártó és
kovács) bemutatóműhelyekkel is
várják majd a turistákat. A Nyerges presszó kiülős teraszt kap, az
üvegfallal hozzá kapcsolódó istállót korszerűsítik.
A Fecskeház Erdei Iskolánál, az
őshonos magyar háziállatokat felvonultató Pusztai Állatparkban és
a Hortobágyi Vadasparkban már
év közben átadták az új fejlesztéseket, köztük játszótereket, gyerekfoglalkoztatókat és csillagvizsgáló
tornyot, míg a nemzeti parki látogatóközpont darukiállítással gazdagodott. A projekt teljes átadását
november végére tervezik.
Séták vadvízországban
A „szomszédos” Tisza-tónál az
elmúlt években szintén az öko
turizmus vált a vezető termékké,
amely mellé az aktív turizmust is
szeretnék felzárkóztatni.
Az idei újdonságok közé tartozik,
hogy – egyéves technikai szünet

Elragadó élmények a mesebeli Tisza-tónál

A

Tisza-tó egyik legszebb félszigetén fekvő Service4You Hotel Management Company
által üzemeltett, közvetlen a tó partján épült Tisza Balneum Hotel**** Konferencia
és Wellness Központ kiváló megközelítéssel rendelkezik, hiszen Tiszafüred egy több megye
határán fekvő közlekedési csomópont Észak-Alföldön.
A szállodához tartozó parkban gépkocsi parkoló, a tó partján csónakkikötő, valamint napozó- és
horgászstégek állnak a vendégek rendelkezésére kikapcsolódásuk során.
A Spa részben található belső és kültéri medencék, szaunák, gőzfürdő, jacuzzi és fitnesz terem
egyedülálló relaxációs élményt nyújt vendégeinek, hiszen a csend és a természet közeli környezet,
a nyugalom harmóniája és az intenzív kikapcsolódás feltételeit teremtik meg.

A Service4You által menedzselt szállodákhoz méltó módon, a
négycsillagos szálloda ideális helyszínt és pontos szervezést biztosít
minden esetben a különféle rendezvények számára, legyen szó
konferenciáról, kiállításról, kisebb szakmai workshop-ról, esküvőről
vagy éppen családi ünnepségről.

Az innováció is fontos szerepet tölt be a szálloda életében.
A legutóbbi fejlesztés olyan elemeket tartalmazott, mint a
család- és bababarát szolgáltatások fejlesztése, a MóKaland
játszóház kialakítása a szállodán belül, valamint az étterem és szobák
gyerekbaráttá tétele.

A 150 férőhelyet biztosító Platán Étterem nemzetközi és regionális konyhával, Tokaj környéki
borokkal, ízletes pálinkákkal és hangulatos tóparti, 100 fős terasszal várja vendégeit, ahol a
vacsorája közben megcsodálhatja a kivételesen gyönyörű tiszai naplementét.
A Tisza Balneum Hotel minden nap azon dolgozik, hogy a rendezvények résztvevőitől
kezdve, a fiatal párokon át egészen a nagycsaládosokig mindenki jól érezze magát a mesebeli
Tisza-tó partján és igazi, élményekben gazdag napokat tölthessenek ebben a különleges vízi
világban.

Tisza Balneum Thermal Hotel
Konferencia és Wellness Központ
H-5350 Tiszafüred, Húszöles út 27.
Tel.: +36 59 886 200 | Fax: +36 59 886 205


www.balneum.hu • info@balneum.hu

40 | Turizmus Panoráma | 2015. október

Részletek és további információk: www.balneum.hu

MA N AG E D BY

•

desztináció

után – a Hortobágyi Nemzeti Park
vette át a Tisza-tavi Vízi Sétány
üzemeltetését, amely áprilistól októberig a szerződött partnerek csónaktúráinak keretében és a poroszlói Delfin Kikötőből érhető el. A tó
vize fölé benyúló, másfél kilométer
hosszú pallóút mentén információs
táblák, madárvárták, megfigyelő
torony, pihenősziget segítik az itt
honos növény- és állatvilág megismerését. A fizikai megújítás mellett
a programkínálat havi tematika
szerint szervezett bemutatókkal, témanapok sorozatával színesedett.
A Tiszavirág Ártéri Sétaút üzemeltetője, a Szabics Kikötő idén
tavasszal az Örvényi Pákász Tan-

Az ország
legnagyobb
kerékpáros
centruma épül
Tiszafüreden

Újra
látogatható a
Tisza-tavi Vízi
Sétány

ösvénnyel nyitott új lehetőséget a
vízi világ bebarangolására. (Az év
ökoturisztikai létesítménye 2015
pályázaton a tanösvény kategóriá
jában a harmadik helyezett lett.)
Tizenkét állomásán egy már-már
elfeledett mesterség rejtelmeibe
avat be, megtudhatjuk, kik voltak
a pákászok, miért nevezték őket a

lápok mindentudóinak. Az ártéri
erdő labirintusában kalandozva
kipróbálhatjuk a lápon járást, lábunkra húzva az örvényi pákász
óriáscsizmáját, lehet nádsípot készíteni, sárgolyóval célba dobni,
elidőzni a pákásztanyán.
A jövő évi szezont hazánk legnagyobb kerékpáros centrumának
átadásával nyitja a Tisza-tó. A Tiszafüreden, a Tisza Balneum Hotel közelében fekvő új létesítmény
része annak az egymilliárd forint
értékű, uniós forrásból megvalósuló komplex kerékpáros turisztikai fejlesztésének, amely a tóparti
bringás közlekedés feltételeit, biztonságosságát javítja. Az épületben kölcsönző, szerviz, zuhanyzó,
öltöző, ajándékbolt, tetőteraszán
pedig egy panorámás kávézó kap
helyet, ahová fel lehet biciklizni.
Különleges találkozási helye lesz
ez majd a két keréken érkezőknek,
hiszen a tervek szerint itt fogja keresztezni egymást az észak-déli
irányú EuroVelo 11 nemzetközi és
a későbbiekben elkészülő, a Tiszatavat a Hortobággyal, illetve Debrecennel összekötő bicikliút.
Fucskó Hajnalka

Volt egyszer egy minibusz…
…és még mindig létezik. Minden hozzáértő – és
hozzá nem értő – jóslat ellenére.
Mi az ördög működteti ezt a szolgáltatást már
24 éve?
Mi az, ami átsegíti olyan válságokon (üzemanyagár-robbanás, kormányváltások, repülőtértulajdonosváltások, MALÉV-csőd), amelyek más – turisztikához
köthető – szolgáltatások végét jelentették?
Úgy egyáltalán: kik ezek? Honnan veszik a bátorságot, hogy két évtizeden át csináljanak bolondot az ellendrukkereikből. Mert azokból bizony
igen sok volt (van)!
A 80-as évek végétől mindenki – na jó, majdnem mindenki –, akinek volt autója és máshol nem
talált boldogulást, taxisofőrnek állt. Az engedély
kiváltása akkoriban nem volt túl bonyolult: kitöltötte a megfelelő űrlapokat és néhány nap elteltével
már hivatalosan is személyszállító magánvállalkozónak számított.
A liberalizált eljárásnak meg is lett az eredménye: a budapesti taxi megbízhatatlan lett. Először a
budapestiek, majd szép lassan az ide látogató külföldiek között is elterjedt az intő mondat: ha nem
muszáj, ne ülj taxiba!

Kellett valami, amit a repülőtér vezetése felvállalhat és mégis üzleti alapokon nyugszik, ellenőrizhető színvonalat nyújt, és nem fenyegeti a
leépülés veszélye (emlékszik még valaki a RailBus
szolgáltatásra?).
Ki tudja, honnan és melyik pillanatban jött az ötlet: kell egy megbízható, olcsó utazási alternatíva
Budapestről a repülőtérre és onnan vissza. Nem
kell mindjárt „ötcsillagos” szolgáltatást szervezni,
de azért a turista, ha meglátja, első reakciója legyen: „Let’s go for travel with them”.
Szereztek hát néhány Ford Tranzitot, beleültettek pár szabadnapos reptéri dolgozót. A terminálon
a pult adott volt: az infopult dolgozói kezdték árusítani az első minibuszjegyeket.
Az első évben a lelkesedés tartotta életben
a szolgáltatást a következő évtől a siker. A siker,
amelyet a hiánypótló szolgáltatás ért el, először a
hazai, majd a külföldi utasok között. A siker, amely
a mai napig tart. Látott már valaki minibuszreklámot tévében, óriásplakáton?
Mégis ismeri mindenki, ha nem is szólítja mindig rendes nevén: minibusz, airbusz, malévbusz,
shuttle, maxi-taxi, bustaxi és még sorolhatnánk.
A szolgáltatás a reptér, a város része lett.
(x)
Annak is kell maradnia…
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