fotók: Egri Csaba

Március hónapban kedvezményesen látogatható barlangok
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
Baradla-barlang,
Vörös-tói középtúra
Baradla-barlang
jósvafői rövidtúra

egész hónapban 30% a felnőtt jegyárból
egész hónapban 30% a felnőtt jegyárból

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Lóczy-barlang
Csodabogyós-barlang
Szentgáli-kőlik

márc.15-től 31-ig
márc. 31.
márc. 17.

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
Szent István-barlang
Anna-barlang

március 4-8. között
mindenki csoportos
kedvezménnyel
látogathatja

Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
Abaligeti-barlang

március 1.
20%

március 8.
20%

március 15.
20%

március 22.
20%

március 29.
20%

márc. 22.

márc. 29.

márc. 20.

márc. 27.

márc. 22.

márc. 29.

márc. 18-22.

márc. 25-29.

Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Pál-völgyi-barlang
denevérles
Szemlő-hegyi-barlang
Örvény túra
Szemlő-hegyi-barlang
Földrajz óra
Mátyás-hegyi-barlang

márc. 8.
márc. 6.

márc. 13.

márc. 8.
márc. 4-8.

márc. 11-14

Barlangtúrák 30 % kedvezménnyel!
Mondja be a jelszót, iratkozzon fel hírlevelünkre a helyszínen
így munkanapokon 30 % kedvezményben részesülhet a belépőjegy árából.*

MÁRCIUSI BARLANGI PROGRAMOK, KEDVEZMÉNYEK
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
Program neve:
Találkozás:
Időpont:
Jelentkezés:
Min. létszám:
Felszerelés:

Részvételi díj:

Baradla-manó túra a Baradla-barlangban
Mesés barlangtúra a Baradla-barlang jósvafői szakaszán
Baradla-barlang, jósvafői jegypénztár
2019. 03. 02., 2019. 03. 09., 2019. 03. 23., 2019. 03. 30.,
Baradla-barlang, jósvafői jegypénztár (+3648/506-009)
5 fő
10 ºC-nak megfelelő ruházat
Felnőtteknek 2000 Ft helyett 1400 Ft/fő, valamint 1400 Ft/fő diákoknak és
nyugdíjasoknak, 300 Ft/fő óvodás
(3-6 éves korig) illetve kísérő esetében (diákcsoportoknál 20 fő
után 1 fő, óvodás csoportoknál 5 fő után 1 fő).
A program előzetes bejelentkezéshez (február 28., március 07., március 21., március 28.
munkaidő végéig) kötött.

Hallottál már arról, hogy létezik egy elvarázsolt, föld alatti Meseország? Ha kíváncsi vagy arra, hogyan
keletkeztek a barlangok, milyen – sokszor emberi szem számára láthatatlan – élőlények laknak itt, akkor tarts
velünk e mesés barlangtúrán, ahol a Baradla manó bemutatja Neked birodalmát. Kifürkészheted a mélység
titkait, az Óriások termében zenét hallgatva csodálhatod meg a szebbnél szebb cseppköveket.

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Program neve
Találkozás:
Időpont:
Jelentkezés:
Min. létszám:
Felszerelés:
Információ:
Program neve
Találkozás:
Időpont:
Jelentkezés:
Min. létszám:
Felszerelés:
Információ:

Barlangok hónapja a Lóczy-barlangban: kedvezményes látogatás felnőtteknek
10.00–17.00 óra
Március 15– 31.
bejelentkezés a megadott időszakban nem szükséges
10 fő
kényelmes, vízálló cipő
Tompa Ferenc, +36 30 491 0078
E-mail: bfnp@bfnp.hu
Barlangok hónapja a Lóczy-barlangban: „Mesélő kövek geosuli” iskolásoknak.
H-P 9.00-17.00 óráig
március 04 – március 29
szükséges
10 fő
kényelmes, vízálló cipő
Sárdy Julianna, sardy1@bfnp.hu, +36 30/491-0061

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság különleges programmal várja az iskolás csoportokat a "Barlangok
Hónapja" alkalmából egy élvezetes földrajzórára a Lóczy-barlang földalatti birodalmába!
A „Mesélő Kövek” program keretében rendhagyó módon, a gyerekek bevonásával fedezzük fel az izgalmas
barlangi tereket, ahol minden egyes állomás egy újabb kaland. A legkisebbeket barlangi geomesével és
denevéres játékkal nyitjuk meg a barlangok csodálatos világa felé.
A felső tagozatos diákokkal megélhetjük a Lóczy-barlang felfedezésének legizgalmasabb pillanatait, mintha csak
ott lettünk volna. Együtt keressük meg a barlang falán csillogó apró ásványokat. Szerepjáték segítségével
részeseivé válunk a barlangban zajló folyamatoknak, és együtt építjük fel a barlang változatos formakincsét:
cseppkövet
növesztünk,
járatokat
oldunk,
hegyi
tejet
készítünk.
A barlang kreatív bemutatásán túl időkaput nyitunk a földtörténeti múlt legizgalmasabb fejezeteire:
cseppentéssel, karcolással, tapintással szóra bírjuk a barlang mesélő köveit, és a környékről származó különleges
ősmaradványokat.
Fantáziánkon kívül színes képek is segítenek abban, hogy ott érezzük magunkat a Ős-Tethys-óceán meleg
vizében és trópusi szigetein, víz alatti vulkánok és csigaházas polipszerű lények birodalmában.
A felnőtt csoportoknak is élményszintű programon azt szeretnénk bemutatni milyen hatalmas tér és idő tud
besűrűsödni egy ilyen kicsi barlangba!
A programot 3 szinten biztosítjuk:
Óvodás és alsó tagozatos iskolások számára 30 perces,
Felső tagozatos iskolások számára 45 perces,
Középiskolás csoportok és felnőtt csoportok számára 60 perces időtartamban

Program neve:
Találkozás:
Időpont:
Jelentkezés:
Min. létszám:
Felszerelés:
Információ:

Barlangok hónapja a Tapolcai-tavasbarlangban: ingyenes földrajzóra iskolásoknak
belépőjegy megváltásával
H-P 9.30 - 15.00 óráig
március 4 – március 29.
szükséges
10 fő
kényelmes, vízálló cipő
Sárdy Julianna, sardy1@bfnp.hu, +36 30/491-0061

A látogatóközpont belépőjegyének megváltásával a csoportok egy térítésmentes, interaktív földrajzórán vehetnek
részt! Az 1,5 óra időtartamú program keretében izgalmas játék színhelyévé válik a Tapolcai-tavasbarlang
Látogatóközpont 10 kiállítótere. Minden teremben újabb és újabb kalandra hívjuk a gyerekeket, ahol mindenki
mozgósíthatja ügyességét, fantáziáját, ötletességét! Látványos kísérlettel modellezzük a mészkő oldódását,
képzeletben cseppkövet növesztünk, és denevérré öltözünk át, mérőszalaggal és hétmérföldes csizmával
tanulunk tájékozódni a földtani idővonal évmilliói között.
Számos, hétköznapi tárgy segítségével hozzuk kézzelfogható közelségbe és tesszük érthetővé a földtani
folyamatokat a karsztosodástól a vulkánkitörésekig. Előkerül pezsgőtabletta, vízzel telt flakonok, denevérháló,
hátizsák, színes kendő, patkó és még sok izgalmas tárgy. A barlangok élővilágának bemutatásában kiemelt
figyelmet szentelünk a denevéreknek, és védelmüknek. Ebben a témában rengeteg érdekességet szeretnénk
átadni játékos, interaktív formában.
A programot 2 szinten biztosítjuk:
Az óvodás és kisiskolás csoportok számára: mozgásos feladatokkal, barlangi geomesével, denevér-etetős
játékkal. A felső tagozatos csoportokat izgalmas probléma-megoldó helyzetek, gondolkodtató kérdések várják.
Kérjük a felső tagozatos csoporttal érkező pedagógusokat, hogy a diákok hozzanak jegyzeteléshez szükséges
felszerelést!
A programot a Tapolcai Tankerület iskolái számára is csak belépőjegy megváltása mellett tudjuk biztosítani!
Program neve:
Találkozás:
Időpont:
Részvételi díj:
Min. létszám:
Felszerelés:
Információ:

Geotúra a Koloska-völgyben + Geofoglalkozás családoknak a Lóczy-barlangnál
Balatonfüred, Arácsi vasúti megálló, geotúra: 10:00 óra; geofoglalkozás: 14:00 óra
március 10.
felnőtt 850 Ft, gyerek 400 Ft. A Lóczy-barlangban kedvezményes belépővel vehető
igénybe a geoprogram.
10 fő
Időjárásnak megfelelő túraöltözet és túracipő (zárt, kirándulásra alkalmas, bejáratott,
kényelmes, lehetőleg vízálló cipő), innivaló, ennivaló. Javasolt: fényképezőgép, távcső.
Sárdy Julianna, sardy1@bfnp.hu, +36 30/491-0061; Jelentkezési határidő: a túrát
megelőző napon 16:00 óráig, e-mailben telefonszám megadásával, vagy telefonon

A Barlangok Hónapja alkalmából a Balaton-felvidéki Nemzeti Park és Bakony–Balaton UNESCO
Geopark kedvezményes programajánlattal várja a látogatóit, melynek keretében az érdeklődők
interaktív geotúrán ismerhetik meg a Koloska-völgyet. Ezen felül a geotúra felnőtt résztvevői kedvezményes
belépőjegyet válthatnak a Lóczy-barlangba.
Geotúránk bevezető szakasza alkalmat ad arra, hogy felidézzük az egykor külön településként létező Arács
történelmi múltját és megemlékezünk híres szülötteiről a temető sírköveinek, országos védettséget élvező
gyönyörű műemlék épületeinek segítségével.
Elhagyva a települést kellemes, pihentető ösvényen a Sándor-hegy mellett kanyargó ösvényen érkezünk meg a
festői szépségű Koloska-völgybe, ahol egy teljesen új világba csöppenünk.
Program neve:
Találkozás:
Időpont:
Jelentkezés:
Min. létszám:
Felszerelés:
Információ:

Barlangok Hónapja! – Erdőkerülő-barlangjáró geotúra a Szentgáli-tiszafás TT-ben
10.00 óra
március 17.
szükséges, előző nap 16.00 óráig
10 fő
kényelmes, vízálló cipő
Sárdy Julianna, sardy1@bfnp.hu, +36 30/491-0061

Bándról indulva már a faluban megcsodálhatjuk a Bándi-patak és a bővizű Séd összefolyását, az egyik
kertben barlangüreget fedezhetünk fel, és egy – szinte eredeti formában megőrződött – vízimalom mellett is
elhaladunk. Röviden betérünk a faluházba, ahol a helyi művészek munkái (kerámiakiállítás), és a faluban
található
barlangból
előkerült
impozáns
ősmaradványok láthatók.
Hamarosan
az Essegvár gyönyörű kilátópontjára érünk, ami alkalmat ad egy kis történelmi kalandozásra, és földtani időutazásra.
Lefelé haladva különleges sziklaalakzatokat, kisebb barlangüregeket, a hévizes tevékenység bizarr oldás formáit
csodálhatjuk meg a várat hordozó hegy oldalában, majd megérkezünk az országban egyedülálló Szentgáli
tiszafás természetvédelmi területre. A különleges atmoszférájú erdőben sok érdekességet hallhatunk

a tiszafákról, védelmük múltjáról és jövőjéről. Ezen a túraszakaszon a Hajagi Természetvédő és Szabadidő
Egyesület meghívott képviselője mutatja be a közelmúltban átadott tiszafás tanösvényt.
Útvonal (főbb érintett látnivalók): Bánd–Essegvár–Miklós Pál-hegy–Balogszeg–Mecsek-hegy–Bánd
Geotúra hossza: 6-7 km
Geotúra várható időtartama: 4,5–5 óra
Geotúra nehézsége: közepes
Geotúra jellege: térítésmentes
Program neve:
Találkozás:
Időpont:
Jelentkezés:
Min. létszám:
Felszerelés:
Információ:
Program neve:
Találkozás:
Időpont:
Jelentkezés:
Min. létszám:
Felszerelés:
Információ:

Barlangok Hónapja a Szentgáli-kőlik barlangban: kedvezményes alap túra 12 év
fellettieknek
egyeztetett időpontban
március 17.
szükséges
8 fő
Kényelmes alsóruházat és pulóver a barlangi overall alá (pl. melegítő), igény szerint
vékony cérna vagy gumis munkáskesztyű, túracipő/bakancs vagy gumicsizma, ennivaló,
személyenként 1 liter folyadék + 0,5-1 liter víz kézmosáshoz.
Sárdy Julianna
E-mail: sardy1@bfnp.hu, +36 30 4910061
Barlangok Hónapja: Kedvezményes látogatás a Csodabogyós-barlangban
egyeztetett időpontban
március 30.
szükséges
8 fő
Kényelmes alsóruházat és pulóver a barlangi overall alá (pl. melegítő), igény szerint
vékony cérna vagy gumis munkáskesztyű, túracipő/bakancs vagy gumicsizma, ennivaló,
személyenként 1 liter folyadék + 0,5-1 liter víz kézmosáshoz.
John Szilárd
+36 30 3066050
tura@csodabogyos.hu

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
Program neve
Találkozás:
Időpont:
Jelentkezés:
Részvételi díj:
Felszerelés:
Információ:
Program neve
Találkozás:
Időpont:
Jelentkezés:
Részvételi díj:
Felszerelés:

Esztáz-kői barlangtúra (Az Esztáz-kői-barlang a Felsőtárkány melletti Gyetra-völgyben
található).
a Gyetra-völgyben, a barlang bejáratánál - GPS: N48.023169o, E20.424912o
Március 2, szombat, 10:00 – 12.00
Kozma Attila, kozmaa@bnpi.hu
800 Ft/fő
Sisakot és fejlámpát a túravezető biztosít.
Megközelítése könnyű gyalogtúrával lehetséges, vagy kerékpárral (amely kölcsönözhető
a BNPI felsőtárkányi látogatóközpontjában).
Ősrégészet a kiépítetlen Kő-lyukban
Lillafüred-Bánkút közötti út, Csókási elágazó. GPS:
N48.123740o, E20. 580998o
Március 9, szombat, 10:00 – 14.00
Regős József, oktatas@bnpi.hu
2000 Ft/fő
Sisakot, lámpát a túravezető biztosít. Gumicsizma és váltóruha, esetleg overall ajánlott.

A hatalmas teremmel és egy ettől kisebb, de annál látványosabb cseppköves teremmel rendelkező barlang a
Bükk Kis-fennsíkján, a Csókás-réti leágazás közelében található. Bejárása során izgalmas ősrégészeti leletekkel,
a barlangi élővilág nyomaival és cseppkövekkel is találkozunk.
Program neve
Találkozás:
Időpont:
Jelentkezés:
Részvételi díj:
Felszerelés:

Extrém overálos barlangtúra a Létrási-víznyelőbarlangban
Felsőhámor, Ómassai út melletti parkoló
Március 23, szombat, 10:00 – 16.00
Bátori Károly, oktatas@bnpi.hu
4140 Ft/fő
Sisakot, fejlámpát, overált a túravezető biztosít.

A Bükk-fennsík igen látványos, fokozottan védett és lezárt cseppkőbarlangjának 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.
Program neve
Találkozás:
Időpont:
Jelentkezés:
Részvételi díj:

Geológia és ősrégészet a Hór-völgyben
Hór-völgyi Látogatópark, Cserépfalu
Március 23, szombat, 9:00 – 12.00
Baráz Csaba, BarazCs@bnpi.hu
500 Ft/fő

Túra Cserépfalu környékén, a Bükkalja geológiai értékei mentén, természetvédelmi szakvezetéssel. Útvonala:
Hór-völgyi Látogatópark – Suba-lyuk „ősemberbarlang” – Mész-hegy – Ördögtorony kaptárkő - Hór-völgyi
Látogatópark
Program neve
Találkozás:
Időpont:
Jelentkezés:
Részvételi díj:

Ősrégészeti túra a Bükkben
Lillafüred, kisvasút vasútállomás
Március 30, szombat, 10:00 – 15.00
Regős József, oktatas@bnpi.hu
500 Ft/fő

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
Program neve
Találkozás:
Időpont:
Jelentkezés:
Max. létszám:
Felszerelés:
Információ:

Barlangok hónapja az Abaligeti-barlangban: barlangi biológiaórával kiegészített túra
Abaligeti-barlang
Március 7. 11.00 óra
30/377-3383
40 fő
barlangi sétához megfelelő túrafelszerelés (zárt cipő, zárt ruházat)
Pallos-Rózsa Anita, +36 30 377 3383
E-mail: rozsaa@ddnp.kvvm.hu

Az Abaligeti-barlang 466 méteres főágának bejárása közben a barlang élővilágával kapcsolatos
ismeretterjesztéssel egészül ki a szakvezetéses túra. Szó lesz denevérekről, pókokról, bogarakról és
természetesen a különleges vak bolharákokról is. Az 50 perces barlangi séta után a barlang bejáratánál található
tó vízének kémiai és biológiai vizsgálatára nyílik lehetőség az általános iskolás korú gyerekek számára.
A program időtartama: 70 perc, a részvételi díj a barlangi belépő ára.
Program neve
Találkozás:
Időpont:
Jelentkezés:
Max. létszám:
Felszerelés:
Információ:

Barlangok hónapja az Abaligeti-barlangban: barlangi földrajzórával kiegészített túra
Abaligeti-barlang
Március 14. 11. óra
36 70 374 0295
40 fő
barlangi sétához megfelelő túrafelszerelés (zárt cipő, zárt ruházat)
Neubauer Norbert, +36 70 374 0295
E-mail: neubauern@ddnp.kvvm.hu

Az izgalmas program során a gyerekek megismerkedhetnek a barlangban található természeti képződményekkel,
a barlang kialakulásának történetével, illetve szemügyre vehetik, hogy vajon a természet erői napjainkban is
végeznek-e átalakító munkát a barlangon. Felfedező túránkon a cseppkövek növekedésének folyamatával is
megismerkedünk, miközben a barlangi patak kísér minket utunkon.
A program időtartama: 55 perc, a részvételi díj a barlangi belépő ára.
Program neve:
Találkozás:
Időpont:
Jelentkezés:
Min. létszám:
Felszerelés:
Információ:

Tavaszi túra a Denevér tanösvényen
Abaligeti-barlang
március 29. 9.00 óra
nem szükséges
kényelmes, vízálló öltözék és lábbeli
30/377-3388, 30/326-9459

Abaligeten nem csak a barlang, hanem annak környezete is számos természeti és kultúrtörténeti értéket rejt. Erre
a különleges tájra invitáljuk a látogatókat, hogy egy kellemes tavaszi túra keretében ismerhessék meg a Denevér
tanösvény érdekességeit. A résztvevők sok-sok új információt hallhatnak a karsztosodásról, a területen található
különleges élővilágról, sőt azt is megtudhatják, mire és hogyan használták a mészégető boksákat.
A túra hossza 5 km, a részvételi díj 700 Ft/fő.
Program neve
Találkozás:
Időpont:
Jelentkezés:
Min. létszám:
Információ:

Felejthetetlen barlangi extrém kalandtúra a Mecsekben, Orfűn
Mecsek Háza
március 9., 16., 23., 30. – előzetes bejelentkezés szükséges
+36 20 380 2064; info@mecsekhaza.hu; www.mecsekhaza.hu
4 fő
A barlangtúra időtartama 3-4 óra (a barlangban eltöltött idő 1-1,5 óra).

Csodákkal teli földalatti világba invitáljuk a kalandra vágyókat!
kedvezménnyel vehetnek részt az érdeklődők a túrinkon.

A barlangok hónapja alkalmából 20%

A kiépítetlen Trió-barlangban csillogó cseppkövek között haladva, lelket és testet próbáló élmény során
fedezhetők fel a barlangok titkai. A túrán 6 év felettiek és legalább átlagos fizikai kondícióval rendelkezők
vehetnek részt. A túrákat barlangkutatók vezetik és teszik biztonságossá! A kalandtúrán résztvevőknek overallt,
barlangász sisakot, fejlámpát, gumicsizmát biztosítunk, hogy kényelmes barlangász felszerelést ölthessen
minden túrázó.
A program része a Mecsek Háza interaktív kiállításának megtekintése is, ahol bemutatjuk a barlangokban
fellelhető cseppkőképződményeket, kialakulásuk folyamatát, a barlangok élővilágát és az országban található
nagyobb barlangokról mesélünk.

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Program neve:
Találkozás:
Időpont:
Jelentkezés:
Min. létszám:
Max. létszám:
Felszerelés:
Információ:

Barlangok hónapja a Pál-völgyi-barlangban: „Denevérlesen”
14:30
március 8., 22., 29.
szükséges
10 fő,
30 fő
kényelmes, vízálló cipő
Kunisch Gyöngyvér, +36 30 557 2441; kunischgy@dinpi.hu

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság különleges programmal várja látogatóit. A "Barlangok hónapja"
alkalmából, bepillantást nyerhetünk a denevérek világába. Ezúttal a barlang mellett ezeké a különleges,
titokzatos állatoké a főszerep.
A „Denevérlesen” program keretében rendhagyó módon, a barlang története, változatos formakincse és
kialakulása mellett, kiemelt figyelmet szentelünk a barlangok élővilágára, az itt telelő denevérekre és azok
védelmére. A látogatók megtudhatják, vajon miért keresik fel a barlangokat a denevérek, miként vészelik át a tél
viszontagságait, mivel táplálkoznak, hogyan segítik a barlangkutatók munkáját és jó eséllyel még függeszkedő
példányokat is láthatunk.
A
program
hossza:
várhatóan
90
perc,
A kedvezményekről bővebben: www.dunaipoly.hu

Program neve:
Találkozás:
Időpont:
Jelentkezés:
Min. létszám:
Max. létszám:
Felszerelés:
Információ:

a

részvételi

díj

a

barlangi

belépő

ára.

Barlangok hónapja a Szemlő-hegyi-barlangban: ingyenes „földrajzóra” érdeklődőknek
belépőjegy megváltásával
13:00
március 8., 22., 29.
szükséges
10 fő
30 fő
kényelmes, vízálló cipő
Szemlő-hegyi-barlang, szemlohegy@dinpi.hu, +36 1 3256001

A barlangi belépőjegyek megváltásával a csoportok egy térítésmentes, interaktív földrajzórán vehetnek részt! A
2 - 2,5 óra időtartamú program keretében izgalmas földrajzóra színhelyévé válik a Szemlő-hegyi-barlang. Egy
rövid prezentáció után a barlangban közvetlenül interaktív formában kerülnek bemutatásra a barlangban
lejátszódott folyamatok, és azok eredményei. Szó lesz még a kőzetek keletkezéséről, kőzettípusokról,
karsztosodásról, karsztformákról, összehasonlítjuk a hideg- és termálvizes barlangokat. Követjük a víz útját a
földalatt térben és időben, ezzel megválaszolva a kérdést, hogyan került egy hatalmas barlanglabirintus a

kétmilliós metropolisz alá. A vezetők beszélnek a barlangok védelméről és annak fontosságáról, hazánk
karsztvidékeiről és jelentősebb barlangjairól. Egyszóval mindenről, amit a barlangokról tudni lehet!
A program lezárásaként a csoport az egykori felfedező bejáraton hagyhatja el a barlangot, ahol kiérve a felszínre
gyönyörű panoráma várja a látogatókat. A program hossza várhatóan 120-150 perc
A program hossza várhatóan 120-150 perc,
A kedvezményekről bővebben: www.dunaipoly.hu

Program neve:
Találkozás:
Időpont:
Jelentkezés:
Min. létszám:
Max. létszám:
Felszerelés:
Információ:

a

részvételi

díj

a

barlangi

belépő

ára.

Barlangok hónapja a Szemlő-hegyi-barlangban: Örvény-túra
13:00 órakor előzetes bejelentkezéssel! (túljelentkezés esetén 15:00 órakor is)
március 6., 13., 20., 27.
szükséges
10 fő
30 fő
kényelmes, vízálló cipő
Szemlő-hegyi-barlang, szemlohegy@dinpi.hu, +36 30 469-0353

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! A program hossza
várhatóan 60 perc, a részvételi díj a barlangi belépő ára.
A kedvezményekről bővebben: www.dunaipoly.hu
Program neve:
Találkozás:
Időpont:
Jelentkezés:
Min. létszám:
Felszerelés:
Információ:

Barlangok hónapja a Mátyás-hegyi-barlangban: kedvezményes kúszós-mászós kalandtúra
egyeztetett időpontban
március 4-29. (csak munkanapokon)
szükséges
4 fő
Kényelmes alsóruházat a barlangi overall alá, túracipő/bakancs vagy gumicsizma.
Sisakot, lámpát, overallt biztosítunk.
Vörös Péter; info@barlangaszat.hu, +36 20 9284969

A Pál-völgyi-barlangrendszer (melynek része a Mátyás-hegyi-barlang) Magyarország leghosszabb barlangja. A
barlang méretét, keletkezési módját és formakincsét tekintve is különlegesnek mondható. A rendszer rejtett
világa már nem csak a szakavatott kutatók számára látogatható, hanem olyan természetkedvelő érdeklődők
számára is, akiknek nincs barlangász előképzettségük. A barlang bejárása kalandosnak ígérkezik, hiszen a
barlangban nincs világítás és kiépítés. Kúszni és mászni kell, fény csak sisaklámpáinkból világít. Ha van elég
bátorságod, gyere el, próbáld ki, ezúttal kedvezményes áron!
A kedvezményekről bővebben: www.dunaipoly.hu

