
JÓ HA TUDOD... 

  

MILYEN ARBORÉTUMOK VANNAK A KÖZELEDBEN 

 

 

Ebben a tavaszi napsütéses időben 

igazán kellemes és bizonyosan testi-

lelki felüdülést jelent egy séta, 

kirándulás a természetben. Ehhez 

szeretnénk motivációt biztosítani 

Budapest közelében lévő botanikus 

kertjeinkből.  

 

Vácrátót (http://botkert.hu/) 

Magyarország legfajgazdagabb arborétuma, Budapesttől mintegy 40 km-re 

található. 27 hektáros, szépen gondozott kertjén egy kis patak fut keresztül, néhány 

kis tavacska mellett található még rózsakert, sziklakert, pálma- és kaktuszház, és egy 

műrom is. Madár- és halfajok tucatjai mellett kisebb emlősökkel is találkozhatunk. 

Minden nap 8-18 óra között látogatható (hétfőn az üvegházak zárva vannak).  

 

Gödöllő (http://parkerdo.hu/turizmus/latnivalok/godolloi-arboretum/) 

A klasszikus arborétumokhoz képest eltérő látvánnyal várja a látogatókat, mivel 

erdészeti kutatás céljából hozták létre. Az egyes fafajokból nemcsak egy-egy 

példányt telepítettek be, hanem egész erdőket. A hatalmas területen, sétányokon 

kirándulni, az erdők között található tisztásokon pedig piknikezni, sportolni is lehet. 

Minden nap ingyenesen látogatható. 

 

Budakeszi (http://budakesziarboretum.hu/) 

Péntektől vasárnapig látogatható, különlegessége, hogy szervezett programokkal is 

várják a látogatókat (pl. Föld világnapja, Madarak és Fák napja, Esti túra és 

csillagles, Madármegfigyelő nap). Csoportok esetében előzetes egyeztetés alapján 

nyitvatartási időn kívül is látogatható. 
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