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Kedves Hírlevél olvasó! 

A Vidékfejlesztési Minisztérium természetvédelemért felelős részlege és az érintett nemzeti park-

igazgatóságok – a Magyar Turizmus Zrt. közreműködésével – márciusban hazánk látogatható 

barlangjait kívánják megismertetni a felszín alatti túrák iránt érdeklődőkkel. A „Barlangolás” 

kampány célja hazánk különleges barlangjainak bemutatása, népszerűsítése. Ennek keretében 

számos kedvezménnyel és programmal várjuk a látogatókat az Aggteleki-karszt barlangjaiban, 

melyekről bővebben a www.anp.hu honlapon olvashat. 

Továbbá szeretném ajánlani a márciusi programjainkat, amelyekre mindenkit szeretettel várunk. 

További információkért érdeklődjön az alábbi elérhetőségeken: 

Tourinform-Aggtelek 

Telefon: 48/503-000, 30/228-9598 

E-mail: aggtelek@tourinform.hu 

Web: www.anp.hu 

Üdvözlettel: 

Balog Orsolya 

marketing asszisztens 

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 

H-3758 Jósvafő 

Tengerszem oldal 1. 

Tel.: +36 48 506 000 

Fax: +36 48 506 001 

Mobil: +36 30 617 7387 

www.anp.hu 

Az alábbi kedvezménykártyák felmutatásával 10% kedvezményt biztosítunk a Baradla-barlang aggteleki 

rövidtúra és Vörös-tói középtúra valamint az alap jósvafői lovaskocsi túra áraiból: 

   

http://www.anp.hu/
https://www.facebook.com/pages/Aggteleki-Nemzeti-Park/117404968312929?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Aggteleki-Nemzeti-Park/117404968312929?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Aggteleki-Nemzeti-Park/117404968312929?fref=ts
mailto:aggtelek@tourinform.hu
http://www.anp.hu/
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Márciusi Programajánló 

Március - A barlangok hónapja 

Egész hónapban 10% kedvezmény a belépőjegyek árából az Aggteleki-karszt barlangjaiban. 

Az ANP barlangjai előadások és filmvetítések 

A barlangturisztikai hónap keretében minden szombaton naponta két alkalommal filmvetítések láthatók 

hazai és külföldi barlangokról, mely a megváltott barlangi belépőjeggyel díjmentesen megtekinthető. 

Helyszín: Baradla-barlang Vörös-tói Látogatóközpont előadóterem valamint 

Művészetek Magtára előadóterem, Bódvaszilas 

Időpont: 11.00. és 13.00.órakor 

Hossza, időtartama: 30-60 perc 

Max. létszám: 40-40 fő 

Információ: 

- Tourinform-Aggtelek: 48 / 503-000, aggtelek@tourinform.hu 

- Baradla-barlang jósvafői jegypénztár: 48-506-009 

- Baradla-barlang aggteleki jegypénztár: 48-503-003 

- Baradla-barlang Vörös-tói jegypénztár: 48-350-037, -048 

- Rákóczi-barlang jegypénztár – Esztramosi bemutatóhely: 48/350-011 

- Művészetek Magtára: 48-454-017, 06-30/699-2714 

 

Március 10-16. 

50% kedvezmény egyes barlangokban 

Bővebb információ: www.anp.hu 

Március 28-30. 

„Szezonnyitó hétvége” 

Amennyiben a 3 legdrágább naponta induló túra közül (vörös-tói középtúra, Rákóczi- ill. Vass Imre 

barlangtúra) kettőt meglátogat és a lekezelt jegyeket bemutatja, az aggteleki vagy a jósvafői rövidtúrát 

kedvezményes áron tekintheti meg. 

 

http://www.anp.hu/
https://www.facebook.com/pages/Aggteleki-Nemzeti-Park/117404968312929?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Aggteleki-Nemzeti-Park/117404968312929?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Aggteleki-Nemzeti-Park/117404968312929?fref=ts
http://www.anp.hu/hu/articles/site/show/450/%E2%80%9Ebarlangoljunk!%E2%80%9D
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 Március 06. - „Magban az erő” 

A Pannon Magbank című Life projekt keretében készült kiállítás megnyitása. 

Helyszín: Magtár, Bódvaszilas 

A részvétel ingyenes. 

Információ: Kúria Oktatóközpont: 48/350-056, anp.oktatas@index.hu 

Március 15. 10:00 - Tavaszi Hérics és Kökörcsin túra Aggteleken 

A tavasz megérkezését jelzik az első tavaszi törékeny virágok megjelenése, mint a kökörcsin vagy a tavaszi 

hérics. A Baradla-barlang aggteleki Fogadóközpontjától indulva a Baradla-tető, a Baradla tanösvény egy 

szakaszán haladva, lenézve az Ördögszántás egyedi tájképi vonulatáról, visszafelé megtekintve az aggtelekiek 

régi mesterségére és e tájra jellemző mészégetés nyomait, a mészkemencéket, keressük a tavasz nyomait. 

Helyszín: Aggtelek 

Hossza, időtartama: 5 km, 3 óra 

Részvételi díj: 500Ft/fő 

Max. létszám: 30 fő 

(előzetes bejelentkezéssel minimum 10 fővel indul) 

Információ: Tourinform-Aggtelek, 48 / 503-000, aggtelek@tourinform.hu 

 

Március 25. és 26. 09:00 - Víz – és Meteorológiai Világnap 

 
A részt vevők figyelmét kiselőadások, vizsgálódások és érdekes 

foglalkozások révén hívják fel a Föld légkörének és vízburkának 

sérülékenységére, és a földi életben betöltött pótolhatatlan szerepére. 

Helyszín: Jósvafő, Kúria Oktatóközpont 

A részvétel ingyenes. 

Előzetes jelentkezés szükséges, határidő: március 20. 

Információ: Kúria Oktatóközpont: 48/350-056, anp.oktatas@index.hu 

További program lehetőségekért és helyi nevezetességekért az Aggteleki Nemzeti Park területén és 

környékén látogasson el a www.anp.hu honlapra! 

http://www.anp.hu/
https://www.facebook.com/pages/Aggteleki-Nemzeti-Park/117404968312929?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Aggteleki-Nemzeti-Park/117404968312929?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Aggteleki-Nemzeti-Park/117404968312929?fref=ts
http://www.anp.hu/
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Akciók, kedvezmények 

 

Azok a vendégek, akik Nyíregyházán felmutatják az Aggtelken megváltott 

belépőjüket, 10% kedvezménnyel léphetnek be az Állatparkba, illetve ugyanez a 

helyzet fordított esetben is. 

 

Kombinált túra kedvezmények 

Azok a vendégeink részesülhetnek kedvezményes ajánlatunkban, akik a naponta 

látogatható barlangokat, barlangrészeket, egymást követő két napon belül 

megtekintik. Az első helyen megváltott és lekezelt belépőjegyet a második 

helyszínen be kell mutatni! 

Az akcióban a „Naponta induló túrák” vesznek részt! 

Pótjegy váltható a standard "Felnőtt" és "Kedvezményes" jegyhez, az 

"Óvodás/kísérőjegyhez", a "Családi" valamint az "Osztálykirándulás 

csoportjegyhez" nem. 

 

Azok a látogatók, akik valamely előzetes bejelentkezéssel látogatható túrán 

vesznek részt, a Rákóczi- vagy a Vass Imre-barlang megtekintésekor 

kedvezményes belépőjegy váltására jogosultak, melynek mértéke 50%. 

A kedvezményt csak a standard felnőtt illetve kedvezményes (diák, nyugdíjas) 

jegyre lehet érvényesíteni, a családi, kombinált illetve az osztálykirándulás 

csoportjegyre nem. 

A kedvezmény a hosszútúra időpontja előtt vagy után számított 2 napig érvényes. 

 

A Tengerszem Szálló vendégei 50%-os kedvezménnyel vehetik igénybe a 

kombinált túra kedvezményt. 

 

A Kövirózsa Apartmanház vendégei már az első itt töltött éjszaka után 50 %-os 

kedvezménnyel vehetik igénybe a kombinált túra kedvezményt. 

További kedvezmények a www.anp.hu honlapon tekinthetőek meg. 

 

A Szalamandra Ház vendégei az itt töltött harmadik éjszaka után 50 %-os 

kedvezménnyel vehetik igénybe a kombinált túra kedvezményt. 

További kedvezmények a www.anp.hu honlapon tekinthetőek meg. 

 _________________________  
A szabályzatok alapján hírlevélről leiratkozás bármikor lehetséges válasz e-mail formájában. 

http://www.anp.hu/
https://www.facebook.com/pages/Aggteleki-Nemzeti-Park/117404968312929?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Aggteleki-Nemzeti-Park/117404968312929?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Aggteleki-Nemzeti-Park/117404968312929?fref=ts
http://www.anp.hu/
http://www.anp.hu/

