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1  S Z Í NA Sóstó-Homokbánya Természetvédelmi Terület Székesfehérvár 
belvárosától két és fél kilométerre található, szerves részét képe-
zi a város lüktető életének. 218 hektáron helyezkedik el, melyből 
121 hektár országosan védett, de a többi terület is helyi védett-
séget élvez. Csodás tájak találkozásának egy kis szigete és egy-
ben egy nagyváros zöld szíve, melyet kellő odafigyeléssel óvunk 
és mutatunk be az ide látogatónak. Megtaláljuk itt a Mezőföld 
homokpusztagyepeit, ligeterdőit, a Sárrétre jellemző mocsár és 
lápréteket és természetesen magát a Sóstót, mely alkálisó tartal-

ma miatt a szomszédos szikes Velencei-tó jellegére utal.

Élővilága fekvése és mérete ellenére igen gazdag, elég ha az itt 
nyíló 12 hazai orchideafajt vagy a közel 80 fészkelő madárfajt 

említjük, de gomba- és rovarvilága is tartogat újabb 
és újabb meglepetéseket számunkra.

Címlap (Fotó: Varga András)  |  Napfelkelte a nagy stégről (Fotó: Csete Gábor) 
Költőszigetek (Fotó: Csete Gábor)  |  Erdei út (Fotó: Csete Gábor) 

Gólyatöcsök (Fotó: Dóczi Tamás)  |  Pókbangó (Fotó: Csete Gábor)

A Sóstó-Homokbánya Természetvédelmi Terület Székesfehérvár 
belvárosától két és fél kilométerre található, szerves részét képe-
zi a város lüktető életének. 218 hektáron helyezkedik el, melyből 
121 hektár országosan védett, de a többi terület is helyi védett-
séget élvez. Csodás tájak találkozásának egy kis szigete és egy-
ben egy nagyváros zöld szíve, melyet kellő odafigyeléssel óvunk 
és mutatunk be az ide látogatónak. Megtaláljuk itt a Mezőföld 
homokpusztagyepeit, ligeterdőit, a Sárrétre jellemző mocsár és 
lápréteket és természetesen magát a Sóstót, mely alkálisó tartal-

ma miatt a szomszédos szikes Velencei-tó jellegére utal.

A tó mellett modern lá-
togatóközpont várja a ki-
rándulókat, amely kiváló 
lehetőséget biztosít az 
oktatásra, a természet-
védelemhez kötődő sza-
kágak és szakmák össze-
fogására, bemutatására. 
A látogatóközpont kon-
ferenciák, kiállítások, kép-
zések megtartására alkal-
mas. Emellett csoportos programok, foglalkoztatók rendelhetők 
óvodás és iskolás korosztályokra szabva.

Kócsag-torony (Fotó: Csete Gábor)  |  Gombás tábla az öreg füzekkel
(Fotó: Csete Gábor)  |  Egyes számú bürü (Fotó: Csete Gábor)

Látogatóközpont (Fotó: Csete Gábor)  |  Zöld tanya udvara (Fotó: Csete Gábor)

A Sóstón 8 kilométer hosszú interaktív 
tanösvény kalauzolja végig az ide láto-
gatókat, minden korosztály számára 
játékosan mutatja be az itt található 
élővilágot és tájtörténetet. Különleges, 
speciális corten acél információs táb-
lák tárják elénk az érdekességeket. 
Vezetett túralehetőségek minden év-
szakban elérhetők csoportok és egyé-
ni látogatók számára is. Ezen kívül a 
terület természetvédelmet és környe-
zeti nevelést elősegítő programoknak, 
tematikus napoknak ad helyet.

Nyitvatartás: szerdától vasárnapig 10:00 – 18:00 óra között
sosto@szekesfehervar.hu | +36 22 202 373 | www.sosto.szekesfehervar.hu

www.facebook.com/Sosto.szfvar |      sostoszekesfehervar

SÓSTÓ LÁTOGATÓKÖZPONT



SÓSTÓ LÁTOGATÓKÖZPONT
RENDELHETŐ PROGRAMOK CSOPORTOKNAK! SZÉKESFEHÉRVÁR

 Ismerje meg a Sóstó különleges növény és állatvilágát! 
Az országban egyedülállóan itt egyszerre találkozhatunk 
több, mint 90 helyben költő madárfajjal, 900 sirállyal és az 
év madarával, a hosszú, színes lábairól könnyen felismer-
hető gólyatöccsel, aki a terület állandó lakója!

ÖKOtúra

Járja be Magyarország egyik legújabb, legkorszerűbb 
stadionjának tereit, szelfizzen a kispadon, élvezze a ki-

látást a Sky box teraszáról és ismerje meg a futballklub 
történetét, legendás pillanatait a VIDI Múzeumban!

Nem csak sportrajongóknak!

STADIONtúra

Részvételi díj: 1.500 Ft/fő*      Csoportlétszám: 10-40 főig      1 óra

VÁLASZTHATÓ TÚRÁK:

Kiskör
Az északi tórész, a helyi jelentőségű védett természeti terület bejárása.

Nagykör
A helyi- és az  országosan védett természeti terület bejárása.

Részvételi díj: 15.000 Ft/csoport*      Csoportlétszám: 10-40főig      3 óra

Részvételi díj: 8.000 Ft/csoport*      Csoportlétszám: 10-40főig      1,5 óra

Tematikus foglalkozásainkon fából és egyéb újrahasz-
nosított anyagokból készült játékaink segítségével 

mutatjuk be a természetvédelem, a környezetvédelem 
fontosságát és a Sóstó területének páratlan élővilágát! 
A program korcsoportok szerint változik. (óvodás, alsó  

kisiskolás és felső tagozatos csoportok)

Interaktív foglalkozás csoportoknak

Részvételi díj: 400 Ft/fő      Csoportlétszám: 10-40 főig      1–1,5 óra

A természetjárás élményei után pihenjen meg a MOL 
Aréna Sóstó kispadján! Használja ki a terület nyújtotta 
különböző lehetőségeket és töltsön velünk egy 
tartalmas napot.

Kombinált túra!

Részvételi díj: 2.500 Ft/fő*      Csoportlétszám: 10-40 főig      4 óra
ÖKOtúra + STADIONtúra + Kilátó

Eszközbérlet 
Bérelhető sport és kiegészítő eszközeink listájáról érdeklődjön kollégáinknál!

KEDVEZMÉNYEK
A magyarországi köznevelési- és felsőoktatási intézmények csoportjai,  

valamint nyugdíjas szervezetek és fogyatékkal élők részére
a programok díjából 50% kedvezményt biztosítunk!

Nyitvatartás: szerdától vasárnapig 10:00 – 18:00 óra között
sosto@szekesfehervar.hu | +36 22 202 373 | www.sosto.szekesfehervar.hu

www.facebook.com/Sosto.szfvar |      sostoszekesfehervar

Sóstó Látogatóközpont

Aki szeretne kicsit elbújni a a város zajától és zöld 
környezetben pihenni, vagy épp sütögetne, bográcsozna 
egyet, annak tökéletes lehetőséget kínál Sóstón, a Zöld 
tanya. Ideális helyszín kisebb-nagyobb társaságoknak, 

osztályoknak, családoknak és cégeknek egyaránt. A terület haszná-
lata előzetes egyeztetéshez kötött, a kedvező bérleti díjban sörpad 
garnitúrákat és mosdóhasználatot is biztosítunk. Eszközbérleti le-
hetőségekről érdeklődjön kollégáinknál! (pl. tűzifa, sporteszközök)

Zöld tanya

Az 50 méter magas toronyba látogatók számára 
a 30 méter magasan kialakított kilátóból gyönyörű 

kilátás nyílik Székesfehérvár egészére, a Sóstóra és a 
környékre. Aki szeretne gyönyörű fotókat készíteni a 

magasból vagy a várost kémlelné madártávlatból, annak 
mindenképp érdemes felmenni!

Kilátó Kilátó

Belépő: 300 Ft/fő

BÉRLETI LEHETŐSÉGEK:

Magánszemélyek/Köznevelési és Felsőoktatási intézmények részére

Cégek/Egyéb szervezetek, illetve Magánszemélyek/Köznevelési
és Felsőoktatási intézmények részére

10.000 Ft/fél nap      20.000 Ft/egész nap      Csoportlétszám: 100 főig

5.000 Ft/fél nap      10.000 Ft/egész nap      Csoportlétszám: 50 főig

A projektorral, vetítővászonnal és hangfalakkal felsze-
relt modern hangulatú előadóterem remek lehető-
séget nyújt azoknak a csoportoknak, akik egy Sóstón 
megtett túra után kicsit megpihennének és megnézné-
nek egy természetvédelmi filmet. 

A 60 fő részére széksorosan berendezhető terem akár magáncé-
lú rendezvények számára is kiváló helyszínként szolgálhat.

Ter
embérlet Előadóterem bérlet

Bérleti díj: 12.700 Ft/óra

A kedvezmény a *-al jelölt árak esetében érvényesíthetőek!

Zöl
d tanya
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Stadion

Szárcsa utca
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Interaktív elemek jelmagyarázata:

  www.facebook.com/Sosto.szfvar/  |       @sostoszekesfehervarSÓSTÓ LÁTOGATÓKÖZPONT

TÚRAÚTVONALAK



Látogatóközpontunkban fából és újrahasznosított anyagokból készült 
játékokkal mutatjuk be a Sóstó élővilágát akár a legkisebbeknek is, a gye-
reksarokban pedig bátran színezhetnek, rajzolhatnak és ismerkedhetnek 

könyveinkkel a gyerekek.

A Sóstó Látogatóközpont a Sóstó Természetvédelmi Terület be-
mutatását szolgálja. A Természetvédelmi Terület tanösvénye 
ingyenesen látogatható, de a természeti értékek megismeréséhez, 
a természeti nevelés elmélyítéséhez a Látogatóközpont szakembe-
rei által összeállított interaktív programok nyújtanak igazán nagy 

és élményszerű segítséget.

SÓSTÓ LÁTOGATÓKÖZPONT
IZGALMAS PROGRAM GYEREKCSOPORTOKNAK! SZÉKESFEHÉRVÁR

Foglalkozásaink során kisebb csoportokban különböző aktu-
ális természetvédelmi és környezetvédelmi témákban mélyítjük el 
a gyermekek tudását játékos módon. Fogalakozásainkat korosztály 
szerint tervezzük meg, várjuk óvodások, kisiskolások és felső tago-

zatos csoportok bejelentkezését.

Részvételi díj: 400 Ft/fő      Csoportlétszám: 10-40 főig      1-1,5 óra

PROGRAMOK GYEREKCSOPORTOKNAK:

Interaktív foglalkozás

* További 50% kedvezményt biztosítunk a magyarországi köznevelési- 
és felsőoktatási intézmények csoportjai és a fogyatékkal élők részére.

Megbeszélés alapján egyedi
programtervet is összeállítunk!

Székesfehérvár Csíkvári út 10.
+36 22 202 373  |  sosto@szekesfehervar.hu

      www.facebook.com/Sosto.szfvar |      sostoszekesfehervar

Sóstó Látogatóközpont

Az izgalmas szakvezetés során korosztálynak megfelelően mutat-
juk be a Sóstó Természetvédelmi Terület érdekességeit. 

A Sóstó különlegessége a természet és az épített környezet 
szimbiózisa. Túránkon a gyerekek betekintést nyernek a Mol Aréna 
Sóstó kulisszái mögé, lehetőségük van leülni a kispadokra, bekuk-

kantani a sky-boxokba, megnézni a Vidi Múzeumot és a Shopot is.

Részvételi díj: 8.000 Ft/csoport      Csoportlétszám: 10-40 főig      1,5-2 óra

Részvételi díj: 1.500 Ft/fő (8 év alatti gyerekeknek: 100 Ft/fő)      1 óra

ÖKOtúra

STADIONtúra


