
 



 

Bemutatkozó 

A Szarvasi Arborétum egy csodálatos térharmóniájú tájképi kert, amelynek dús facsoportjai és 

nyírott gyepfelületei egész évben üdítő élményt nyújtanak a természetet kedvelő egyéni, vagy 

csoportos látogatóknak. A tavaszi virágzás és az őszi lombszíneződés varázslatos hátteret ad 

annak az értékes dendrológiai gyűjteménynek, amely természetközeliségével különleges 

szigetet alkot az Alföld fátlan vidékén. Története az olasz származású Bolza-családhoz köthető. 

A Kákafoki-holtág partján elterülő kertben az első jelentősebb növénytelepítésekre a Körös 

szabályozása után (1890-es évektől) nyílt lehetőség, amikor Bolza Pál a világ számos tájáról 

hozatott növényeit a dendrológiai tájképi kertek kialakítási elveinek megfelelő térszerkezetbe 

ültette.  

Az országos jelentőségű védett természeti terület sűrű növényzetével kimagasló, különleges 

értéket képvisel, ahol a változatos élőhelyeket fajgazdag növény- és állatvilág kíséri. A többezer 

növényfajt, növényfajtát és változatot felsorakoztató angol kert mellett itt a – zömében őshonos 

fajokból álló – természetközeli élőhelyek is megtalálhatók.  

Bolza Pál halála előtt felajánlotta kertjét a Magyar Államnak. Több területkezelő intézmény 

után a kert jelenleg a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kezelésében van. 

 Magyarország legnagyobb arborétumának teljes területe 82 hektár, amely öt kertrészletből 

(Pepi-kert, Mitrovszky-kert, Konyhakert, Faiskola és Parkerdő) áll. A dendrológiai 

gyűjteményben csaknem 1600 féle fásszárú növény él. Az Arborétum látogatható területe 64 

hektár. 

 

INFORMÁCIÓ 

MATE Szarvasi Arborétum 

Cím: 5540 Szarvas, I.kk.9. 

/gps koordináták: 46.87366/20.52793/ 

Telefon: +36 66 312 344 

E-mail: pepikert@pepikert.hu 

Web: www.pepikert.hu 

 

 

NYITVATARTÁS 

A Szarvasi Arborétum az év minden napján 8.00 órától sötétedésig tart nyitva.  

Jegypénztár nyitva tartás: 

Március 1-től november 30-ig 8:00-18:00 óráig 

December 1-től február 28-ig  8:00-16:00 óráig 

 

mailto:PEPIKERT@PEPIKERT.HU
http://www.pepikert.hu/


 

Jegyárak 

A látogatók a főbejáratnál lévő jegypénztárban válthatják meg mind az Arborétumba, mind a 

Mini Magyarország Makettparkba szóló belépőjegyeiket.  

AKTUÁLIS JEGYÁRAINK 

Kérjük vegyék figyelembe,  hogy jegyáraink különbözőek hétköznapokon, hétvégén (szombat, 

vasárnap) valamint ünnep-, és munkaszüneti napokon. 

Az Arborétum és a Mini Magyarország egyidejű látogatása esetén javasoljuk a Kombinált jegy 

(Arborétumi jegy + Mini Magyarország jegy együtt) vásárlását. Iskolai csoportok számára 20 

fő felett érdemes a csoportos kedvezményt igénybe venni. 

A belépőjegy csak egyszeri belépésre jogosít fel a kiválasztott látogatási helyszíneken, így az 

Arborétumban, vagy a Mini Magyarország területén. A séta időbeli tervezésénél kérjük, ezt is 

vegyék figyelembe. 

Az Arborétumba és a Mini Magyarország makettparkba elektromos beléptető rendszeren 

juthatnak be, ezért a belépőjegyeket a látogatás ideje alatt végig meg kell őrizni. 

3 éves kor alatt a belépés ingyenes. 

MABOSZ igazolvánnyal rendelkezőknek a belépés ingyenes. 

A Geocaching igazolványt felmutató látogatók diákjeggyel léphetnek be. 

Egyéb kártyát, igazolványt, pedagógus igazolványt nem áll módunkban elfogadni. 

A feltüntetett árak Forintban értendők és az ÁFA-t tartalmazzák. 

 

 



 

Jegyvásárlás készpénzzel, bankkártyával és SZÉP-kártyával egyaránt lehetséges. Vásárláskor 

az MKB és K&H SZÉP kártyát, valamint az OTP SZÉP kártyát is elfogadjuk.  

 

SZÁMLÁZÁSI INFORMÁCIÓK: 

Készpénzfizetési számla igényüket a jegypénztárban előre jelezzék! A számlához tartozó vevő 

adatokat (név, cím, adószám) minden esetben bélyegzővel, vagy bélyegző lenyomaton kérjük. 

A vevőhöz elérhetőséget (telefonszám, e-mail cím) kérünk. 

Átutalásos számla igény esetén kérjük a vevő adatait (név, cím, adószám) bélyegzővel, vagy 

bélyegző lenyomaton megadni. Kérjük továbbá a postázási cím megadását, mert a számlát 

postán küldjük ki. 

 

 

 



 



Szolgáltatások árai 

2023. MÁRCIUS 1-TŐL  2024. FEBRUÁR 29-IG ÉRVÉNYES ÁRAK 

Szakvezetés / Vezetett túrák 

Előzetes időpontfoglalás alapján csoportoknak kérhető  magyar, angol nyelven szakvezetés. A 

szakvezetés díját a belépőjeggyel együtt kell megvásárolni. Kérjük, a vezetett túrára pontosan 

érkezzenek, a késéssel induló túrák vezetése rövidebb.  

Botanikai szakvezetés: 20.000,-Ft/óra/25 fő 

Idegen nyelvű szakvezetés: 23.000,-Ft/óra/25 fő 

Szakvezetés feladatlappal: 23.000,-Ft/25 fő  

A szakvezetéshez szükséges feladatlap különböző korosztály számára 200,-Ft/db áron 

vásárolható az arborétum ajándékboltjában. 

Kerékpáros szakvezetés 1,5 órában: 23.000,-Ft/25 fő 

A Bolza Mariette sétány 2500 méteres szakaszán a vezetett túrán kerékpárt biztosítunk a 

résztvevőknek a szakvezetés idejére. A női, férfi kerékpárok mérete: 28’  

Parkerdei élmények vezetett túra 

Az Arborétum legújabb attrakciója. A 2-3 órás program a Meditációs teret az interaktív bibliai 

tanösvénnyel, Ökojátékparkkal és a Gyógynövény és fűszerkerttel együtt mutatja be. Játékos, 

természetismereti tanóra keretében iskolás csoportok számára ajánljuk. A Parkerdei élmények 

program csoportosan ( min. 10 fő) tekinthető meg vezetett túrán, előre egyeztetett időpontban.  

Ára:  3.000,-Ft/fő Arborétumi belépőjegy vásárlása nélkül különálló programként, vagy  

        2.000,-Ft/fő Az aktuális Arborétumi belépőjegy vásárlása mellett 

Agrárkaland kiállítás  

Az  Agrometeorológiai épületben lévő interaktív, játékos kiállítás (méhészet, iskolatörténeti 

kiállítás, halászat, gabona-tapogató, agrárterepasztal, öko-játéktér, agrometeorológia) 

előzetesen bejelentkezett, min. 10 fős csoportok számára látogatható. Megtekinthető 1-1,5 

órában kiállításként, vagy csapatjátékban előre egyeztetett időpontban, játékvezetővel. 

Ára: 900,-Ft/fő   

Pepi gróf varázstanyája  

Az interaktív, sok-sok érdekességet, játékot bemutató botanikai múzeum vezetővel, előre 

bejelentkezett min. 15 fős csoportok számára látogatható. Belépőjegyet az arborétumi 

belépőjegy mellé, három éves kortól szükséges vásárolni a jegypénztárban. 

Ára: 500 Ft/fő     

 

 



Üvegház  

Az Arborétum központi részében található üvegházban érdekes alakú kaktuszokat és 

pozsgásokat, valamint egy teknősterrárium életét lehet megismerni. 

Ára: 500 Ft/fő      

 

Árnyékvilág és Viharzóna szabadulós játék 

Az Árnyékvilág küldetése: misztikus játék során kivezetni a gyermekeket az erdőből. A 

Viharzóna küldetése: megmenteni a pávákat a közelgő vihar elől. Résztvevők létszáma: 2-6 

fő/játék, ajánlott 12 éves kortól, minimum 1 felnőtt kísérővel. 

Ára: Viharzóna 10.000,-Ft/játék   

       Árnyékvilág 11.000,-Ft/játék 

Csodaösvény kalandpálya 

A játék főhősei a gyerekek, akik mesetarisznyával kelnek útra. A kalandpálya játék és mese 

egyben, amely során a csapatokat számos próbatétel várja. A cél: kideríteni, milyen veszély 

leselkedik a Pepi-kertre és megmenteni a kert tündérét. Résztvevők létszáma: 2-7 fő/játék, 

ajánlott 4-12 éves gyerekek, családok számára, minimum 1 felnőtt kísérővel. 

Ára:  1.500,-Ft/fő/játék –Arborétumi belépőjegy vásárlása mellett 

 1.000,-Ft/fő/játék - Csoportosan (min. 10 fő) Arborétumi belépőjegy vásárlása mellett 

 2.500,-Ft/fő/játék - Arborétumi belépőjegy vásárlása nélkül hétköznap 

 3.200,-Ft/fő/játék - Arborétumi belépőjegy vásárlása nélkül hétvégén 

 2.300,-Ft/fő/játék - Csoportosan (min. 10 fő) Arborétumi belépőjegy vásárlása nélkül 

Bolza Mariette festménykiállítás 

A kiállításon gróf Bolza Pál lányának, Bolza Mariette festőművésznek tekinthetők meg 

alkotásai a Vendégház épületében. A tájképek témája a kert, az Arborétum. A kiállítás 

ingyenesen megtekinthető csoportoknak Varázstanya, és/vagy Üvegház jeggyel kombinálva. A 

megtekintésére vonatkozó igényeiket kérjük, jelezzék az időpontegyeztetéskor kollégánknak. 

Kaland a mobilodon 

Új, virtuális GPS alapú játék a Pepi-kert területén. A Vadregényes kalandjáték okostelefon 

segítségével játszható, amely során az avatarnak meg kell találni a „kertben” elrejtett 20 kérdést. 

A jó válaszokkal pontot gyűjt a játékos és közben megismeri a kert történetét, növény-, és 

állatvilágát. A kalandjáték arborétumi belépőjegy vásárlása mellett játszható. 

Ára: 1990,-Ft/fő – Jegyvásárlás a QR kód beolvasást követően online 

 



 



 

Általános információk 

Megközelíthetőség: A Szarvasi Arborétum személygépkocsival, autóbusszal közvetlenül 

megközelíthető. Vasúton érkezők a városból gyalogosan, vagy a turisztikai szezonban 

közlekedő elektromos kisbusszal juthatnak el az Arborétumba. Kerékpárral a kijelölt 

kerékpárúton haladva a város felől juthatnak el hozzánk.  

Parkoló: Az Arborétum főbejárata előtt ingyenes parkoló található. A parkoló területén az 

akadálymentes parkolóhely biztosított. A jegypénztár mellett kerékpártároló található, ahol a 

kerékpárok elhelyezhetők, lezárhatók.  

Csomagok: Csomagmegőrző nem biztosított a kertben.  

Időjárási körülmények: Az Arborétum területe (64 hektár) saját felelősséggel látogatható! 

Szeles, viharos időben javasolt a burkolt utakon és a nyílt kertrészletekben haladni. Hőségben 

használják a kertben elhelyezett ivókutakat. Eső esetén az Arborétum területén esőbeállókat 

találnak látogatóink, a mulccsal szórt utak, ösvények szabadon járhatók.  

Jegyárak, kedvezmények: Látogatásuk előtt tájékozódjanak aktuális jegyárainkról. 

Jegyáraink különbözőek hétköznap, valamint hétvégén és ünnep-, és munkaszünetei 

napokon.  Kedvezményes jegyárat diákok, nyugdíjasok számára biztosítunk. Gyermekeknek 3 

éves kortól szükséges belépőjegyet vásárolni a jegypénztárban. Csoportos jegyet 20 főtől 

vásárolhatnak, szarvasi jegyet csak lakcímkártya felmutatásával vehetnek igénybe. Belépéskor 

javasoljuk a kombinált jegy vásárlását, amely az Arborétum és a Mini Magyarország 

megtekintésére együtt ad kedvezményes lehetőséget. 

Térképek: Az önálló sétát tájékoztató- és növénytáblák, a belépőjegy mellé adott térkép, 

valamint az ajándékboltban megvásárolható különböző korosztályoknak szóló kísérőfüzetek és 

kiadványok segítik. A jegypénztárnál, a foglalkoztató épületnél, valamint a Varázstanya 

épületénél elhelyezett kiadványtárolóból körtúra térképeket vihetnek magukkal a sétára. A 

térképek online is megtekinthetők weboldalunkon. 

Akadálymentes útvonalak: Családoknak babakocsival, mozgássérültek számára 

kerekesszékkel folyamatosan járható útvonal a park központi részén kialakított 1000 m hosszú 

burkolt sétaút, amely egyben a Kis körtúra útvonala.  Szintén akadálymentesen járható útvonal 

a 2500 m távon, a kertet körbevevő Bolza Mariette sétány. Mindkét útvonalon babakocsival, 

gyermekek számára használható rollerral, lábbal hajtós kismotorral, görkorcsolyával 

közlekedhetnek látogatóink. Az eszközöket saját felelősséggel használják, kérjük, vigyázzanak 

egymásra! 

Játékok: A burkolt utak mentén szabadtéri foglalkoztató játékokat találnak, amelyek szabadon 

használhatók (lengőteke, babaház, a sakk- és malompálya, a torpedó, valamint a gyufás 

fejtörők). A vendégház mögött izgalmas fa játszótér található, pihenőpadokkal. Kérjük 

vigyázzanak a játékok épségére, csak rendeltetésszerűen, saját felelősséggel használják azokat. 

Mosdó, pelenkázó: Ingyenesen használható mosdók a főbejárathoz közel, jobbra találhatók. A 

mozgáskorlátozott mosdóban pelenkázót biztosítunk. A mosdók a higiéniai előírásoknak 

megfelelően ellátottak szemetesekkel, kézfertőtlenítőkkel állnak rendelkezésükre. 

 



 

 

Játszósarok: A mosdó épülete melletti foglalkoztató helyiségben bejelentkezés alapján, igény 

szerint szoptatási lehetőséget  biztosítunk az édesanyáknak és gyermeküknek. Ezt  kiegészítve 

ugyanitt beltéri játszósarok használatára is van lehetőség felügyelettel. Az épület előtt padok, 

asztalok találhatók, valamint egy szabadon használható nagy méretű rajztábla. 

Növényvilág: A Szarvasi Arborétum természetvédelmi terület. Semmilyen növény, növényi 

rész, termés nem gyűjthető a területről. A különleges dísznövényeket bemutató kertben 

névtáblák, tájékoztató táblák és vezetett programok segítik a sokszínű élővilág megismerését. 

Állatvilág: A kertben élő kék pávák szabadon élnek, bárki számára megtekinthetők. A Pepi 

gróf varázstanyája udvarán Emma és Karesz, azaz két emu látható. Az állatok etetése tilos! Az 

üvegházban teknősterrárium tekinthető meg külön belépőjeggyel. A kert őzek, mókusok, 

nyulak, denevérek és sok más állatfaj otthona, gazdag  madárvilággal és rovarvilággal. Kutyát 

pórázon vezetve, esetleg szájkosárral szabad az Arborétum területére ingyenesen behozni. 

Vásárlás, shop: Ajándékok, emléktárgyak, dísznövények a főbejárat melletti ajándékboltban 

és a mellette lévő növényárudában vásárolhatók. Az aktuális dísznövény kínálatról az árudában 

kérjenek tájékoztatást.  

Étel, ital: Szintén a főbejárat közelében található büfében hideg és meleg ételek, italok 

kaphatók. Nagyobb létszám esetén érdemes az ételt előre megrendelni. A saját kulacsba, üvegbe 

ivóvíz tölthető az ivókutakból és a mosdóból.  

Egészség: A kert saját felelősségre járható be. Sétát, túrát saját erőnléte alapján válasszon 

minden látogató. Az időjárási viszonyoknak megfelelő ruházatban, lábbeliben érkezzenek az 

Arborétumba. Vegyék figyelembe, a természeti környezet változásait, szúnyoginvázió esetén 

használjanak riasztó krémet, szprét. A rovarok élőhelyeit ne bolygassák. Vegyék figyelembe a 

covid-19 aktuális tájékoztatóit. 

Tisztaság: A kertben a főbejárat, mosdók, játszótér közelében az épületek mellett elhelyezett 

szeméttárolókba gyűjthető a hulladék. Kérjük, sem  papír-, műanyag-, sem más szemetet ne 

dobjanak el, az Arborétum természetvédelmi terület, szemetelni tilos!  



 



 



 



 


