
KECSKEMÉTI ARBORÉTUM
Kirándulás a fák és cserjék birodalmában

A több mint 20 éves növénygyûjtemény 62 hektáron helyezkedik el a Vízmû-domb szomszédságában. Mintegy 1000 féle fásszárú 
növénnyel találkozhatunk itt! A gyûjteményes részben 14 ösvényen ismerkedhetünk különféle fákkal, cserjékkel. Ezt a területet véderdõsáv
veszi körül, amely az Alföld fõbb erdõtípusait mutatja be. Tanösvény, tornapálya, játszótér, kilátó, esõbeállók, ivókutak, padok és asztalok
szolgálják még a kikapcsolódást. Az egyházi bejárat felõl mûemlék kápolna, szoborsétány, kegyeleti hely, kálvária várják a látogatókat.

AZ ARBORÉTUM INGYENESEN LÁTOGATHATÓ • JELENLEGI NYITVA TARTÁS: MINDEN NAP 8.00-19.00 ÓRÁIG

Szakvezetésre is van lehetõség minden korosztály számára. 

EGY KIS ÍZELÍTÕ:
• „Utazás a Föld körül”: Amerika, Európa, Ázsia mérsékelt övének növényei
• „Rokonság a növényvilágban”: ciprusok, hosszútûs fenyõk, borókák bemutatása
• „Ezerszínû évszakok”: Színes lombú növények, Örökzöldek, Virágos fák és cserjék ösvényeinek bemutatása
• „Szeret, nem szeret”: sziktûrõk és vízkedvelõk, valamint szárazságtûrõ növények bemutatása
• Erdészeti ismeretek, az arborétum alapítása • Az erdõ és lakói: barangolás az Alföld fõbb erdõállomány-típusaiban
• Élõ õskövületek: fák, melyek már a dinoszauruszok idejében is éltek • Gyógynövények, mézelõ növények megismerése
• Talajok, termõhelyjelzõ növények megfigyelése • Vizes élõhely bemutatása • Tereptan, tájfutás 
• Különleges növények az Alföldön (szakembereknek)

KÜLÖN KÉRÉSRE MEGADOTT TÉMÁBAN IS BIZTOSÍTUNK SZAKVEZETÉST.

A séta végén játszótér várja a gyerekcsoportokat!

SZAKVEZETÉS DÍJA: Gyermek, diák: 150 Ft/fõ • Felnõtt, nyugdíjas: 250 Ft/fõ
A szakvezetés idõtartama kb. 1 óra

Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!

2010. május 17-tõl június 11-ig hétköznap délelõttönként CSAK ELÕRE BEJELENTETT CSOPORTOKAT FOGADUNK
a székelykapus fõbejárat felõl! (Egyéni látogatóknak nem kell bejelentkezni, õket is a székelykapus fõbejárat felõl fogadjuk. 
Déltõl az egyházi bejárat is nyitva van.) 

Az arborétum minden nap látogatható, december 1-tõl 26-ig zárva tart.

MEGKÖZELÍTÉSE: • Fõbejárat: Szélesség: 46 54'55.89"É, Hosszúság: 19 33' 54.68"K; 
• Egyházi bejárat: Szélesség: 46°54'41.05"É, Hosszúság: 19°38'59.88"K

PARKOLÁSI LEHETÕSÉG: • a buszok számára alkalmas parkoló az egyházi bejárathoz közel
• személygépkocsi-parkoló mindkét bejáratnál 

ELÉRHETÕSÉGEINK: Kecskeméti Arborétum 6000 Kecskemét, Nyíri út 48. • Tel.: 76/492-455, (+36) 30/689-7347
arboteum@t-online • www.kefag.hu (Turizmus, szabadidõ címszó alatt)






