Nagyerdei Kultúrpark állat- és
növénykertje
Itt található az ország első vidéki állat- és növénykertje, melyet 1958-ban alapítottak. A kicsiket
vidámpark is várja, amit egy kisvasút köt össze az állatkerttel. A vonatból megcsodálhatjuk a
sörényes juhokat és a kameruni törpe kecskéket, valamint szamarakat, de akár szurkolhatunk a
dodzsemezőknek is.
Állat- és növénykert
A Nagyerdő védett, 17 hektáros területén mutatja be öt földrész 165 állatfajának közel 1400 egyedét.
Ritka, egzotikus állatok – tukánok, flamingók, íbiszek, gibbonok, kenguruk, és vízilovak – mellett a
hazai fauna és az őshonos háziállatok is megtekinthetőek. A Nagyerdőn előforduló, valamint egyéb
hazai növényfajokon kívül a Föld megannyi tájáról származó fajokkal is találkozhatunk itt. Egész
évben tematikus programok, izgalmas éjszakai túrák várják a látógatókat, akik akár különleges
kísérőt is kaphatnak a pingvinek személyében.
A növénykert télen-nyáron várja látogatóit folyamatosan bővülő növénygyűjteményével.
Vidámpark
A Lúdas Matyiról elnevezett vidámpark számos élményelemével a régió legnagyobb és legpatinásabb
intézménye. A kisgyerekeket babaforgó (4 év alatt), dodzsem (6 év felett), dzsungelforgó (6 év alatt),
elvarázsolt kastély és forgóhordó, földkörüli pálya (10 év felett), gyermekkanyargó (14 éves korig),
gyermekvasút, hajósinas (10 éves korig), hattyúforgó, kacsavonat (12 év alatt), kukac hullámvasút (6
év felett), lovas forgó, meglepetés (14 év felett), nosztalgia kocsi, óriáskerék, repülő csészealj (3 év
felett), repülős forgó (4 év felett) várja.
Nyitva tartás:
Állatkert:
November 1. - március 14.: 9:00-16:00 minden nap
Március 15. - április 30.: 9:00-17:00 minden nap
Május 1. - május 31.: 9:00-18:00 minden nap
Június 1. - augusztus 31.: 9:00-19:00 minden nap
Szeptember 1. - szeptember 30.: 9:00-18:00 minden nap
Október 1. - október 31.: 9:00-17:00 minden nap
Vidámpark:

November 1. - március 14.: zárva
Március 15. - április 30.: 9:00-17:00 csak hétvégén és ünnepnapokon
Május 1. - május 31.: 10:00-17:00 hétköznap, 9:00-18:00 hétvégén és ünnepnapokon
Június 1. - augusztus 31.: 9:00-19:00 minden nap
Szeptember 1. - szeptember 30.: 10:00-17:00 hétköznap, 9:00-18:00 hétvégén és ünnepnapokon
Október 1. - október 31.: 9:00-17:00 csak hétvégén és ünnepnapokon
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