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9 Tisza-tavi
Kerékpáros Centrum

A Tisza-tó térképe

A Tisza-tó nem csak Magyarország második legnagyobb tava, de 
egyben a legnagyobb mesterséges tó is az országban. Izgalmas 
története arról mesél: hogyan hódította meg a természet ezt  
az ember által létrehozott vízfelületet.

A kiskörei erőművet és duzzasztógátját 1973-ban helyezték üzembe. 
Célja az energiatermelés mellett a Tisza áradásainak kézben tartása 
és az Alföld vízellátásának biztosítása volt. A 33 kilométer hosszú, 
127 km² területű tavat azóta meghódította a természet, kialakult 
gazdag ökoszisztémája, területének érintetlen vadvilága mostanra 
már egy madárrezervátumnak is otthont ad. A Tisza-tó 1999 óta 
a Hortobágyi Nemzeti Park bemutatóterületeként az UNESCO 
Világörökség része. 

A csodás környezetben mozaikos elrendezésben váltakoznak  
a nyílt vízfelületek a 33 négyzetkilométernyi szigetes területtel. 
A víz partját és a tó mellett fekvő településeket már az utazók is 
felfedezték maguknak: mostanra szállodák, strandok, termálfürdők 
létesültek, ahol vízi sportok és szórakozási lehetőségek széles skálája 
várja a látogatókat. A madárrezervátum és a Tisza-tavi Ökocentrum 
a természetkedvelők csendes, mégis élettel teli menedéke. De 
a kerékpárosok, a csónakos kirándulások kedvelői és a lovaglás 
szerelmesei is megtalálják itt a kedvükre való programokat, és itt 
található a magyarországi nyaralóhajózás egyik bázisállomása is.

CSALÁDI PROGRAM:
1.   Kisköre, Hallépcső
2.    Poroszló, Tisza-tavi Ökocentrum
3.   Poroszló, Vízi Sétány
4.   Tiszafüred, Tiszavirág Ártéri Tanösvény 
   és Pákász Tanösvény
5.   Sarud, Tisza-tavi Mini Zoo
6.   Tisza-tavi Madárrezervátum 
7.   Kisköre, tájház
8.   Hortobágyi Nemzeti Park

AKTÍV KIKAPCSOLÓDÁS:
9.   Tiszafüred, Tisza-tavi Kerékpáros Centrum
10.   Csónakázás
11.   Kenuzás
12.   Nagy bringakör
13.   Kis bringakör
14.   EUROVELO 11

17.   Sarud, Tündérrózsa hajókikötő
18.   Újlőrincfalva, Neptun Kikötő
19.   Poroszló, Csicsman Kikötő
20.   Poroszló, Delfin Kikötő
21.   Poroszló, Tisza-tavi Ökocentrum Kikötő
22.   Poroszló, Fűzfa Kikötő
23.   Tiszafüred, Albatrosz Kikötő
24.   Tiszafüred, Kormorán Kikötő
25.   Tiszafüred, Szabics Kikötő
26.   Abádszalók, Abádi Kikötő
27.   Abádszalók, Szalók Yacht Club
28.   Tiszaszőlős, Aranyosi Kikötő
29.   Tiszaszőlős, Katamarán Kikötő
30.   Tiszabábolna, Nagykikötő
31.   Tiszabábolna, Sulymos Kikötő

KIKÖTŐ:
15.   Kisköre, kikötő - Nyaralóhajózás
16.   Dinnyéshát Kikötő

STRAND:
32.   Kisköre, Ring-a-tó Strand és Apartmanpark
33.   Dinnyéshát, Álompart Strand
34.   Sarud, Élményfalu Strand
35.   Poroszló, Szabadstrand
36.   Tiszabábolna, Strand
37.   Tiszafüred, Szabadstrand
38.   Tiszafüred, Mancsos Pancsoló Kutyás strand
39.   Tiszafüred, Termál strand és Gyógyfürdő
40.   Berekfürdő, Gyógy és Strandfürdő
41.   Abádszalók, Tisza-tó strand
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Kihagyhatatlan élmények

TISZA-TÓ
térkép



KISKÖRE
Kiskörei hallépcső 

Közép-Európa legnagyobb ökológiai folyosóját, a kiskörei hallépcsőt azért hozták 
létre, hogy biztosítsák a kapcsolatot a Tisza-tó és a Tisza olykor 10 méterrel is 
alacsonyabb vízszintje között. Így a kiskörei erőművet megkerülő, 1,4 kilométer 
hosszúságú csatornán a halak egész évben szabadon vándorolhatnak. A 37 
vízlépcsőből és zsilipből álló csatorna már önmagában is különleges látvány, de  
a vízszint alatti panorámaablakokon keresztül a halakat is szemügyre vehetjük.

TISZA-TAVI NAGY BRINGAKÖR 
ÉS KIS BRINGAKÖR  

A Tiszta-tó körüli bringakörök 
különleges hangulata minden-
kit magával ragad. A kis kör 64 
kilométer, így tempósan akár 
pár óra alatt is bejárható. A 95 
kilométeres nagy körre érdemes 
egy kényelmes, megállókkal és 
fürdőzéssel tarkított napot szánni, 
vagy megszállni félúton, és másnap 
folytatni a felfedezést két keréken. 
Ároktő és Tiszacsege között a kom-
pozás is beiktatható az úti tervbe.

TISZAÖRVÉNY 
Tiszavirág ártéri tanösvény és Pákász tanösvény 

A tiszaörvényi Szabics-kikötőből induló tanösvényeket bejárva vadregényes, 
puhafás ártéri dzsungelben, a nádas útvesztőiben kalandozhatunk, és ladikkal 
felfedezhetjük a tündérrózsákkal borított belső tavat, a Göbét. A pihenőknél 
pedig olyan ősi mesterségek titkaiba leshetünk be, amilyen a kosár- és  
gyékényfonás, a teknővájás vagy az eredeti tiszai halászmesterség. 

SARUD 
Tisza-tavi MiniZOO 

Ez a különlegesen gyermek- és családbarát állatsimogató feledhetetlen 
élményeket kínál a legkisebbeknek. A tanyasi állatok, például a kecskék, birkák 
és baromfifélék mellett egzotikus állatfajokkal, például Bennett-kenguruval vagy 
hegyi lórival is megismerkedhetnek itt. Az állatparki élmények mellett pedig akár 
kézműveskedés is a program része lehet.

TISZA-TAVI MADÁRREZERVÁTUM 
 
A 34,76 km² területű Tisza-tavi madárrezervátum a Tiszavalki-öbölben talál-
ható, szigorúan védett természeti érték, mely a nemzetközileg elismert vízi-
madár-élőhelyek listájának tagja. Területére csak kézzel hajtott csónakkal lehet 
bejutni, de a költési időszakban teljesen le is zárhatják. Láthatunk itt récét, haty-
tyút, réti- és halászsast, valamint többféle gémfajt is, a madarak mellett hód és 
vidra is él itt, sőt, júniusban akár a legendás tiszavirágzásnak is a tanúi lehetünk. 

KISHAJÓZÁS, CSÓNAKÁZÁS, KENUZÁS 

A Tisza-tó vadregényes zugait a legjobb a vízről felfedezni. Bérelt motoros 
csónakkal vagy kenuval is nekivághatunk a tópart több kikötőjéből, de szervezett 
túrák is indulnak különféle vízi közlekedési eszközzel, kishajóval, csónakkal, kenu-
val. Közvetlen közelről figyelhetjük meg a vízimadarakat, az eldugott hódvárakat, 
vagy épp a kontinens egyik legnagyobb tündérrózsa-mezejét, miközben gondo-
lat ban fényévekre távolodunk a modern világ lüktetésétől.

BEREKFÜRDŐ 
Gyógy- és Strandfürdő 

Magyarország egyik legrégebbi 
gyógyvizes fürdője öt kültéri gyógy-
medencével, egy 50 méteres úszóme-
dencével, valamint egy gyermek- és 
egy ifjúsági élménymedencével várja 
a látogatókat. A hűvösebb napokon 
a két beltéri fedett medencében, 
valamint egy új gyermek- és egy 
élménymedencében pihenhetünk. 
A gyógyvíz főként a mozgásszervi 
megbetegedésekre, a reumatikus 
betegségekre van jó hatással, és 
a balesetek utáni rehabilitációt is 
segíti. Ivókúraként gyomorpanaszok 
megszüntetésére ajánlják.

POROSZLÓ
Tisza-tavi Vízi Sétány 

A víz fölé épített pallórendszeren sétálva olyan vadregényes helyeket is felfed-
ezhetünk a tavon, ahová egyébként még csónakkal sem lehet eljutni. A külön-
leges hangulatú út három szigetet, két madárvártát, egy pihenőszigetet és egy 
15 méter magas megfigyelőtornyot jár be, és a kisgyerekkel érkezők is bátran 
nekivághatnak. A különleges növény- és állatvilágot információs táblák és kép-
zett túravezetők segítségével ismerhetjük meg. A Vízi Sétányra hajóval juthatunk 
el a poroszlói Fűzfa Kikötő és Túrabázisról.  

TISZAFÜRED
Tisza-tavi Kerékpáros Centrum 

A Tisza-tavi bringakör és a Tisza-menti EuroVelo11 nemzetközi kerékpárút 
találkozásánál, a tó partján található a tiszafüredi Tisza-tavi Kerékpáros Centrum, 
amely öltözőkkel, zuhanyzókkal, 400 kölcsönözhető kerékpárral és kiegészítőbérlési 
lehetőséggel is várja a bicikliseket. A különleges formájú épület második emeletén a 
kávézó látványtera száról gyönyörködhetünk a tó panorámájában. 

KISKÖRE
Kiskörei kikötő és a nyaralóhajók 

Életre szóló élményt tartogat a Tisza-tóra látogatóknak a nyaralóhajózás. A lassú 
járású, hajóvezetői engedély nélkül is vezethető, motoros kishajók valóságos úszó 
apartmanok, melyekkel bejárhatjuk a tó rejtett zugait. A kiskörei kikötő, ahol egy 
különleges kilátó is épült, a magyarországi nyaralóhajózás Tisza-tavi bázisa. Innen 
kiindulva a nyaralóhajók fedélzetén egészen más szemszögből lehet felfedezni  
a tó különleges élővilágát, és érdemes lehorgonyozni is útközben: így felfedezhet-
jük a környék programlehetőségeit, biciklire pattanhatunk vagy hűsölhetünk  
a strandokon. A hajókat 21. életévét betöltött személyek vezethetik, akik az 
indulás előtt részt vesznek egy másfél órás hajóvezetői oktatáson.

POROSZLÓ
Tisza-tavi Ökocentrum 

A Tisza-tavi Ökocentrum szabadidőparkja és felszálló madár alakját formázó 
központi épülete interaktív, élményekben gazdag módon mutatja be a tó 
élővilágát. A 2600 négyzetméter alapterületű épület legnépszerűbb része Közép-
Európa legnagyobb, közel egymillió literes édesvízi akváriuma. De van itt az 
éjszaka ragadozóit bemutató interaktív kiállítás, a halak megfigyelését segítő 
üvegalagút és egy 3D mozi is. A héthektáros parkban állatsimogató, skanzen,  
sövénylabirintus és kalandpálya is várja a látogatókat, de akár testközelből, 
csónakból is megismerkedhetünk a tó egyedülálló vadvilágával.
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HORTOBÁGYI NEMZETI PARK 
 
A páratlan alföldi tájon, a Hortobágyon lovaskocsiról, testközelből csodálhat-
juk meg a pusztában legelésző szürkemarhacsordákat és ámulhatunk el a 
csikósok virtuóz mutatványain. Hazánk első nemzeti parkja 1999-ben az UNESCO 
világörökségi listájára is felkerült. A természetes élővilág mellett az ember és a 
természet kapcsolatát, a kíméletes földhasználaton alapuló, hagyományos gaz-
dasági tevékenységeket is bemutatja. 
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