MÁRCIUSI BARLANGI PROGRAMOK, KEDVEZMÉNYEK
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
Baradla-barlang, aggteleki rövidtúra, vörös-tói középtúra, jósvafői rövidtúra
Barlangbejáratok (Aggtelek, Vörös-tó, Jósvafő)
Aggtelek: 10.00, 11.30, 13.00, 15.00
Vörös-tó: 10.00, 12.00, 14.00
Időpont:
Jósvafő: 14.00
Nem szükséges.
Jelentkezés:
1 fő
Min. létszám:
Az Aggteleki-karszt több mint 20 000 hektáros területét 1978-ban tájvédelmi körzetté, majd 1985-ben nemzeti
parkká nyilvánították kimondottan a geológiai értékek – a karszt felszíni és felszín alatti világának – védelme
érdekében. Ezen a viszonylag kis területen közel 300 kisebb-nagyobb barlang található, amelyeket - az
Aggteleki-karszttal egy földtani egységet képező Szlovák-karszt barlangjaival együtt - 1995-ben az UNESCO
a Világörökség részévé nyilvánított. A terület egyedülálló változatosságban és gazdagságban vonultatja fel a
különböző karsztjelenségeket, sőt maguk a barlangok is nagyon sokféle arcukat mutatják, zsombolyok,
víznyelő- és forrásbarlangok, aktív és időszakosan aktív patakos barlangok, kristálybarlangok egyaránt jelen
vannak. Ebből a csodálatos, föld alatti világból ad ízelítőt a Baradla-barlang 3 különböző látogatható
szakasza, amelyek az Igazgatóság szervezésében szakvezető segítségével tekinthetőek meg.
Program:
Találkozás:

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Kedvezményes alap barlangi kalandtúra a Szentgáli-kőlikban
Kőlik bejárat, GPS: 47.111612, 17.734616
március 17. (szombat)
Szükséges!
10 fő
Kényelmes alsóruházat és pulóver a barlangi overall alá (pl. melegítő), igény szerint
vékony cérna vagy gumis munkáskesztyű, túracipő/bakancs vagy gumicsizma, ennivaló,
Felszerelés:
személyenként 1 liter folyadék + 0,5-1 liter víz kézmosáshoz.
www.bfnp.hu, Németh-Bakos Judit +36 (87) 555-282, bakosj@bfnp.hu
Információ:
Magyarország leghosszabb dolomitban kialakult barlangja a Szentgáli-kőlik fokozottan védett barlang, ahol
képzett és tapasztalt barlangi túravezetők kíséretében vehetnek részt az érdeklődők egy testet-lelket
megmozgató, izgalmas barlangi alap kalandtúrán 10 éves kortól. Néhol csupán négykézláb vagy kicsit
kúszva-mászva tudnak majd haladni, természetesen a túravezetők segítségével, barlangi túrafelszerelésben.
Barlangtúra
(alap
túra)
hossza:
kb.
150
méter,
időtartama:
kb.
1,5-2
óra
Barlangtúra nehézsége: közepes-nehéz, barlangi overallban, fejlámpával, védősisakkal (melyeket a túra
szervezői biztosítanak). A barlangtúra előtt Erdőkerülő térítésmentes geotúrán vehetnek részt a jelentkezők a
Szentgáli-tiszafás TT-ben. A gyalogtúrára jelentkezés: 06 30 491 0061, sardyí@bfnp.hu
Program:
Találkozás:
Időpont:
Jelentkezés:
Min. létszám:

Kedvezményes látogatás a Csodabogyós-barlangban
Balatonederics, Csodabogyós-barlang bázisépülete GPS: 46.7323, 17.37026
március 17. (szombat)
Szükséges!
8 fő
Utcai ruházatban nem látogatható, de védősisakot, nagy fényerejű fejlámpát,
Felszerelés:
barlangászoverallt a szervezők biztosítanak.
www.csodabogyos.hu, John Szilárd +36 (30) 306-6050, tura@csodabogyos.hu
Információ:
Balatonederics közelében, a Keszthelyi-hegység keleti peremén nyílik a fokozottan védett Csodabogyósbarlang, amely Magyarország kilencedik, a Dunántúlnak pedig hatodik leghosszabb barlangja. A 393 méteres
tengerszint feletti magasságban, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park fokozottan védett területén nyíló barlang a
bejárat mellett is látható szúrós csodabogyó nevű örökzöld cserjéről kapta nevét, amelynek itt találjuk északi
elterjedési határát. Néhol csupán négykézláb vagy éppen hasoncsúszva, de páratlan élménnyel gazdagodva
fedezhető fel a gyönyörű barlangi világ.
Program:
Találkozás:
Időpont:
Jelentkezés:
Min. létszám:

Program:
Kedvezményes látogatás a Lóczy-barlangban
Balatonfüred, Öreghegyi u. vége GPS: 46.969008, 17.873082
Találkozás:
március 19 – március 29. (10-18 óra)
Időpont:
Nem szükséges!
Jelentkezés:
A barlang utcai ruhában, villanyvilágítással és szakszerű vezetés mellett látogatható.
Felszerelés:
www.bfnp.hu, Sárdy Julianna +36 (30) 491-0061, sardy1@bfnp.hu
Információ:
Balatonfüreden, a Tamás-hegy nyugati oldalában 1882-ben feltárt és 1934-ben megnyitott barlang jelentős
természeti és idegenforgalmi értékkel rendelkezik. A hegységképző erők hatására vízszintes helyzetükből
kibillent középső-triász korú, látványos mészkő rétegek zárják körül a mélyből feltörő langyos vizek által
kioldott barlangot. Az üstszerű oldási formák és a helyenként még megtalálható borsókövek is utalnak a
barlang kialakulásának körülményeire. A barlangot szép és változatos oldásformák, a hegy felépítését
bemutató vékonyréteges mészkőfalak jellemzik. A barlang megtekintése: kb. fél óra. Egyszerre maximum 25
fő tekintheti meg a barlangot.

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
Program:
Esztáz-kői barlangtúra gyalog és kerékpárral
Felsőtárkány, Nyugati Kapu Látogatóközpont
Találkozás:
március 3. (szombat) 10-12 óra
Időpont:
kapcsolat@bnpi.hu
Jelentkezés:
5 fő
Min. létszám:
Túraruházat.
Felszerelés:
Kozma Attila, tel.: 30/884-9269
Információ:
Az Esztáz-kői-barlang a Felsőtárkány melletti Gyetra-völgyben található. Megközelítése lehetséges
kerékpárral, amely kölcsönözhető is a BNPI felsőtárkányi látogatóközpontjában,de gyalogosan is. Sisakot és
fejlámpát a túravezető biztosít.
Program:
Ősrégészet a kiépítetlen Kő-lyukban
Lillafüred-Bánkút közötti út, Csókási elágazó. GPS:N48.123740, E20.580998
Találkozás:
március 10. (szombat) 10-14 óra
Időpont:
kapcsolat@bnpi.hu
Jelentkezés:
5 fő
Min. létszám:
Túraruházat, váltóruha.
Felszerelés:
Regős József, tel.: +36 (30) 491-6531
Információ:
A Miskolc-Bánkút műút mellett található barlang bejárása során izgalmas ősrégészeti leletekkel, a barlangi
élővilág nyomaival és cseppkövekkel is találkozunk. Sisakot, lámpát a túravezető biztosít.
Program:
Extrém overálos barlangtúra a Létrási-víznyelőbarlangban
Felsőhámor, Ómassai út melletti parkoló
Találkozás:
március 17. (szombat), 10-16 óra
Időpont:
kapcsolat@bnpi.hu
Jelentkezés:
4 fő
Min. létszám:
Túraruházat.
Felszerelés:
kapcsolat@bnpi.hu
Információ:
Az igen látványos, fokozottan védett és lezárt cseppkőbarlang látogatását főleg kaland- és bizonyítani vágyó
fiataloknak, valamint sportos felnőtteknek ajánljuk. Egyes szakaszok leküzdése barlangi tapasztalatok nélkül
nagy lelkierőt és megfelelő fizikai felkészülést követel meg. Sisakot, fejlámpát, overált a túravezető biztosít.
Program:
Extrém overálos barlangtúra a Bolhási-víznyelőbarlangban
Felsőhámor, Ómassai út melletti parkoló
Találkozás:
március 18. (vasárnap) 10-14 óra
Időpont:
kapcsolat@bnpi.hu
Jelentkezés:
4 fő
Min. létszám:
Túraruházat.
Felszerelés:
kapcsolat@bnpi.hu
Információ:
A bejáraton befolyó víz minden esetben nedves élményt nyújt. A függőleges aknákon való közlekedést
beépített létrák teszik lehetővé. A kúszós-mászós útvonal miatt ezt a túrát inkább barlangjárásban
tapasztaltabb személyeknek ajánljuk. Sisakot, fejlámpát, overált a túravezető biztosít.
Program:
Geológia és ősrégészet a Hór-völgyben
Hór-völgyi Látogatópark, Cserépfalu
Találkozás:
március 18. (vasárnap) 10-14 óra
Időpont:
kapcsolat@bnpi.hu
Jelentkezés:
Túraruházat.
Felszerelés:
Baráz Csaba, e-mail: barazcs@bnpi.hu
Információ:
Túra a Bükkalja geológiai értékei mentén, természetvédelmi szakvezetéssel. Útvonala: Hór-völgyi
Látogatópark – Suba-lyuk „ősemberbarlang” – Mész-hegy – Ördögtorony kaptárkő – Látogatópark

Program:
Ősrégészeti túra a Bükkben
Lillafüred, Vasútállomás
Találkozás:
március 31. (szombat) 10-15 óra
Időpont:
kapcsolat@bnpi.hu
Jelentkezés:
Túraruházat.
Felszerelés:
Regős József, tel.: +36 (30) 491-6531
Információ:
Ősrégészeti szakvezetés, amely a Lillafüred –környéki ősemberbarlangokat fűzi fel egy igazán látványos és
érdekes útvonalra: Szeleta-barlang, Büdös-pest, Kecske-lyuk, Felső-forrási-barlang, Lilla –barlang.

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
Szezonnyitó akció az Abaligeti-barlangban
Az Abaligeti-barlangba március 15-én, 16-án, 17-én és 18-án belépőjegyet váltók a fenti napokon a
belépőjegy
felmutatásával
a
nyitvatartási
időben
ingyenesen
látogathatják
meg
a pécsi Pintér-kert Arborétumot.
Program:
Manótúra az Abaligeti-barlangban
Abaligeti-barlang
Találkozás:
március 3. (szombat), 10.00 óra
Időpont:
+36 (72) 498-766
Jelentkezés:
A barlang átlagosan 12°C hőmérsékletű, ennek megfelelő kényelmes utcai ruházat.
Felszerelés:
+36 (30) 377-3388, +36 (30) 326-9459
Információ:
Az óvodás, kisiskolás gyermekek a mesés elemekkel átszőtt barlangtúrán Moszanka és Pipisztrella
segítségével ismerhetik meg a barlangok keletkezését, a föld alatti rejtett élővilágot, megtudhatják, mi
mindenre érdemes odafigyelni, amikor barlangokban járunk. A résztvevők létszáma korlátozott, ezért előzetes
jelentkezés szükséges (72/498-766)! A program időtartama 1 óra. Részvételi díj: a barlangi belépő ára.
Program:
Denevérkaland
Abaliget, Denevérmúzeum
Találkozás:
március 24. (szombat), 10.00 óra
Időpont:
+36 (30) 377-3383
Jelentkezés:
Kényelmes túraöltözék.
Felszerelés:
+36 (30) 377-3383
Információ:
A résztvevő gyermekek egy játékos tárlatvezetés és foglalkozás keretében ismerhetik meg
a denevérek titokzatosnak tűnő világát, majd élményt adó kirándulást tehetnek a Denevér tanösvényen. A
résztvevők létszáma korlátozott, ezért előzetes jelentkezés szükséges (+36 30/377-3383)! A program
időtartama: 1,5-2 óra. Ingyenes.

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Program:
Örvény-túra a Szemlő-hegyi-barlangban
10 és 15 óra Szemlő-hegyi-barlang (1025 Budapest, Pusztaszeri út 35.)
Találkozás:
március 9 és 23. (péntekek); 10 óra és 15 óra
Időpont:
Előzetes bejelentkezés szükséges!
Jelentkezés:
Kényelmes utcai öltözet. (12°C)
Felszerelés:
Információ:
+36 (1) 325 6001, szemlohegy@dinpi.hu
Kalandos felfedező út a barlang ritkán látogatható szakaszán!A hétköznapi barlangtúrák útvonaláról letérve,
az Óriás-folyosó után egy olyan járatban folytatódik utunk, amelyet ma főként a kutatók használnak. A felszín
felé tartó Örvény-folyosó érdekessége, hogy hengeralakját valószínűleg a feltörő termálvíz örvénylő
mozgásának köszönheti – ennek nyomai, helyenként különleges oldásformái a mai napig gyönyörűen
látszódnak. Az 50 m hosszú, 150 lépcsőfokos folyosó végén, egy titkos ajtón, egy játszótér közelében
bukkanunk a felszínre. Itt a gyerekek egy csőcsúszdában élhetik át, hogyan közlekedtek egykor a barlang
kutatói az Örvény-folyosón át a barlang belseje felé. A lépcsőfokok helyenként térdmagasságúak, ezért a
programot kisiskolás kortól ajánljuk!

Március hónapban kedvezményesen látogatható barlangok
Barlang neve

márc. 1-4.

márc. 5-11.

márc. 12-18.

márc. 19-25.

márc. 26-31.

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
Baradla-barlang naponta
induló túrái
(aggteleki rövidtúra, vöröstói
középtúra,
jósvafői
rövidtúra)

20%

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
03. 17. (sz.)
normál ár
helyett
csoportár1
03. 17. (sz.)
normál ár
helyett
csoportár2

Szentgáli-kőlik

Csodabogyós-barlang
Lóczy-barlang

03.19-29.: kedvezményes belépő3

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

Szent István - barlang

Anna - barlang

Felnőtt:
1000 Ft
Nyugdíjas és
gyermek:
600 Ft
Óvodás:
10 Ft
Felnőtt:
1000 Ft
Nyugdíjas és
gyermek:
600 Ft
Óvodás:
10 Ft

Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Pál-völgyi barlang
Szemlő-hegyi barlang

1

Barlangtúrák 10-30 % kedvezménnyel!
Mondja be a jelszót, iratkozzon fel hírlevelünkre a helyszínen
és hétköznap 30 %, hétvégén 10 % kedvezményben részesülhet a belépőjegy
árából.4

Kedvezményes ár: 2500 Ft/felnőtt, 2000 Ft/gyermek (10 – 18 év)
Kedvezményes ár: 5000 Ft/felnőtt, 2000 Ft/gyermek (10 – 18 év)
3
Kedvezményes ár: 400 Ft/felnőtt
4
Bővebben: www.dunaipoly.hu
2

