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Március hónapban kedvezményesen látogatható barlangok 

 

 

  

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 

Baradla-barlang,  
vörös-tói középtúra felnőtt jegyárból 

egész márciusban (kiv. szombat): 25% kedvezmény 

szombatonként 35% kedvezmény 

Baradla-barlang, 
aggteleki rövidtúra 

Baradla-barlang, 
jósvafői rövidtúra 

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 

Tapolcai-tavasbarlang márc. 2-6.: a belépőhöz extra program jár 

Szentgáli-kőlik márc. 14-én felnőtt és gyermekjegy árából 500 Ft kedvezmény 

Csodabogyós-barlang márc. 28-án felnőtt és gyermekjegy árából 1000 Ft kedvezmény 

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 

Szent István-barlang márc. 1-8. 

kedvezmény 

szombatok első túrája: 

 máskor be nem mutatott barlangszakasszal! 

Anna-barlang  

Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 

Abaligeti-barlang 
hétköznap 50% kedvezmény 

márc. 14., 18. 24., 26.: a belépőhöz extra program jár 

Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
Pál-völgyi-barlang  

minden pénteken a belépőhöz extra program jár 
Szemlő-hegyi-barlang  

Mátyás-hegyi-barlang hétköznap a felnőtt jegy árából 3000 Ft kedvezmény 

Budai Várbarlang hétköznap a felnőtt jegy árából 1000 Ft kedvezmény 



MÁRCIUSI BARLANGI PROGRAMOK, KEDVEZMÉNYEK 

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 
 

35 éves az Aggteleki Nemzeti Park! 
25 éve a Világörökség részét képezik az Aggteleki- és Szlovák-karszt barlangjai! 

 
A Világörökség részét képező felszín alatti világ legjelentősebb képviselője a 25 km 
összhosszúságú Baradla-Domica barlangrendszer, melynek 5,3 km-es szakasza, a Domica-
barlang, Szlovákia területe alatt húzódik. A több bejárattal nyíló Baradla nemcsak a térség, 
de hazánknak is kiemelkedő – legrégebben kutatott, legismertebb, évszázadok óta látogatott 
– barlangtani értéke. 
 
 

Program neve: Baradla-barlang, aggteleki rövidtúra 

Találkozás: Baradla-barlang, aggteleki jegypénztár 

Időpont: kedvezmény egész márciusban a felnőtt jegy árából 

Jelentkezés: Baradla-barlang, aggteleki jegypénztár (+36 48 503 000) 

Felszerelés: 10 ºC-nak megfelelő ruházat. 

Információ: egész márciusban (kiv. szombat) csak a márciusi szombatokon 

Jegyár: 

Felnőttjegy 2000 Ft/fő  
(2600 Ft/fő helyett) 

Felnőttjegy 1700 Ft/fő  
(2600 Ft/fő helyett) 

*további jegyárakról érdeklődjön a jegyirodában 

A túra során megismerkedhetünk egy olyan világgal, amelyet már az őskor embere 
felfedezett magának néhány ezer évvel ezelőtt. A sok fekete szín, a kormos képződmények, 
sziklák mind-mind az elődök emlékeit őrzik. De nem csak emiatt különleges, hatalmas 
termek és képződmények sokasága jellemzi: függő- állócseppkövek, cseppkőoszlopok, 
cseppkőzászlók között vezet az út, amelyek megmozgatták a kutatók, látogatók fantáziáját. 
Így született a híres Anyósnyelv, a Mikulás, a Tigris, az Oszlopok csarnoka, melynek már a 
nevében benne van a páratlansága, lenyűgöző méretű termében megszámlálhatatlan 
képződmény található. A koncertek helyszínéül szolgáló Hangversenyteremben pedig a 
barlang kiváló akusztikája nyújt felejthetetlen élményt. 

 

 

Program neve: Baradla-barlang, jósvafői rövidtúra 

Találkozás: Baradla-barlang, jósvafői jegypénztár 

Időpont: kedvezmény egész márciusban a felnőtt jegy árából 

Jelentkezés: Baradla-barlang, jósvafői jegypénztár (+36 48 506 009) 

Felszerelés: 10 ºC-nak megfelelő ruházat. 

Információ: egész márciusban (kiv. szombat) csak a márciusi szombatokon 

Jegyár: 

Felnőttjegy: 1800 Ft/fő  
(2400 Ft/fő helyett) 

Felnőttjegy: 1600 Ft/fő 
(2400 Ft/fő helyett) 

*további jegyárakról érdeklődjön a jegyirodában 

Bár a túra "mindösszesen" 700 m-t mutat be ebből a hatalmas barlangból, mégis bővelkedik 
látnivalókban, érdekességekben. A túra első felében cseppkövekkel ali-alig lehet találkozni, 
mivel az erre a szakaszra jellemző kőzet nem kedvez a kialakulásuknak. Azért ne aggódjunk! 
Ez  a sziklabarlangos rész is rejteget érdekességeket: menet közben gyűrődéseket, 
vetődéseket, rétegződéseket figyelhetünk meg. A túra második felében pedig a termek egyre 
díszesebbé válnak, a vad sziklaalakzatok megszelídülnek, különleges képződmények - a 
Krokodilszáj, a Hentesüzlet és a Tóparti kastély - között/mellett vezet az út tovább, egészen 
a túra csúcspontját jelentő Óriások terméig. Itt, a barlangrendszer legnagyobb üregében 
nemcsak a látvány, hanem az egyedi hangzás is felejthetetlen! 



 

Program neve: Baradla-barlang, vörös-tói középtúra 

Találkozás: Baradla-barlang, vörös-tói jegypénztár 

Időpont: kedvezmény egész márciusban a felnőtt jegy árából 

Jelentkezés: Baradla-barlang, vörös-tói jegypénztár (+36 48 350 037) 

Felszerelés: 10 ºC-nak megfelelő ruházat. 

Információ: egész márciusban (kiv. szombat) csak a márciusi szombatokon 

Jegyár: 

Felnőttjegy: 2200 Ft/fő 
(2900 Ft/fő helyett) 

Felnőttjegy: 1900 Ft/fő 
(2900 Ft/fő helyett) 

*további jegyárakról érdeklődjön a jegyirodában 

A Baradla-barlang leghosszabb, villanyvilágítással ellátott szakasza, a túra a barlang vörös-
tói bejáratától indul és a jósvafői kijáratánál végződik. Útvonala nagyrészt a Styx-patak 
medre mentén halad, melyben nagyobb esőzések vagy hóolvadások után valósággal 
végigdübörög a víz. Színpompás cseppkőoszlopok, zászló-, függő- illetve állócseppkövek 
között vezet az út, érintve Magyarország legmagasabb állócseppkövét, a 19 m magas 
Csillagvizsgálót, a Sárkányfejet, a Rakott karfiolt valamint a barlang legnagyobb üregét, az 
Óriások termét, ahol a barlang akusztikájából lehet ízelítőt kapni. 

 

Program neve: 
Baradla-manó túra a Baradla-barlangban 
Mesés barlangtúra a Baradla-barlang aggteleki szakaszán 

Találkozás: Baradla-barlang, aggteleki jegypénztár 

Időpont: március 07. és 21. (10.30 óra) 

Jelentkezés: 
A program előzetes bejelentkezéshez kötött (március 05. és 19. munkaidő 
végéig) a Baradla-barlang, aggteleki jegypénztáránál. (+36 48 503 000) 

Min. létszám: 5 fő 

Felszerelés: 10 ºC-nak megfelelő ruházat 

Jegyár: 
Felnőtteknek 1300 Ft/fő (2000 Ft/fő helyett) 
diákoknak és nyugdíjasoknak 1300 Ft/fő (1500 Ft/fő helyett) 
*további jegyárakról érdeklődjön a jegyirodában 

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, a Hangversenyteremben zenét 
hallgatva csodálhatod meg a szebbnél szebb cseppköveket. 
 

Program neve: 
Baradla-manó túra a Baradla-barlangban 
Mesés barlangtúra a Baradla-barlang jósvafői szakaszán 

Találkozás: Baradla-barlang, jósvafői jegypénztár 

Időpont: március 14. és 28. (10.30 óra) 

Jelentkezés: 
A program előzetes bejelentkezéshez kötött (március 05. és 19. munkaidő 
végéig) a Baradla-barlang, jósvafői jegypénztáránál.  (+36 48 506 009) 

Min. létszám: 5 fő 

Felszerelés: 10 ºC-nak megfelelő ruházat 

Információ: 
Felnőttjegy: 1300 Ft/fő (2000 Ft/fő helyett) 
diákoknak és nyugdíjasoknak: 1300 Ft/fő (1500 Ft/fő helyett) 
*további jegyárakról érdeklődjön a jegyirodában 

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. 
 



Program neve: 
Földalatti természetismeret és földrajzóra a Vass Imre-barlangban, 
iskolás (általános és középfokú oktatásban részt vevő) csoportok számára 

Találkozás: Jósvafő, Kúria Oktatóközpont 

Időpont: március 10. és 24. (9 óra) 

Jelentkezés: 
A program előzetes bejelentkezéshez kötött (március 06. és 20. munkaidő 
végéig) a Jósvafő, Kúria Oktatóközpontnál (+36 48 350 056) 

Min. létszám: 5 fő, maximális létszám 20 fő 

Felszerelés: 10 ºC-nak megfelelő valamint terepi ruházat 

Információ: 
diákoknak: 1125 Ft/fő (1500 Ft/fő helyett) 
*további jegyárakról érdeklődjön a jegyirodában 

Egy felszíni túrával egybekötött barlangtúra a Vass Imre-barlangban sokkal izgalmasabb, 
mint egy iskolai földrajz- vagy természetismeret óra! A tapasztalati tanulás eszközeivel 
próbáljuk közelebb hozni a gyerekekhez az Aggteleki-karszt érdekességeit. A program során 
a felszíni és felszín alatti karsztformákkal, azok kialakulásával, fejlődésével ismerkedhetnek 
meg a diákok. Figyelembe vesszük az életkori sajátosságokat, az elhangzó ismeretanyag 
pedig illeszkedik az általános és középiskolai tananyaghoz, illetve kiegészíti azt. A Vass 
Imre-barlang Jósvafőtől kb. 2 km távolságban található. A túrák a Kúria Oktatóközpontból 
(Jósvafő, Táncsics M. utca 1.) indulnak, kb. 2,5-3 órát vesznek igénybe (ebből 1 órát a 
barlangban töltünk). 
 

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 
 

Program neve: 
Barlangok hónapja a Tapolcai-tavasbarlangban 
ingyenes földrajzóra iskolásoknak 

Találkozás: Tapolcai-tavasbarlang (Tapolca, Kisfaludy Sándor utca 3.) 

Időpont: március 2-6. (10.00-13.00 óra) 

Jelentkezés: 
A program előzetes bejelentkezéshez kötött! 
Sárdy Julianna, +36 30 491 0061, sardy1@bfnp.hu 

Min. létszám: 10 fő 

Felszerelés: kényelmes, vízálló cipő 

Részvételi díj: 
A látogatóközpont belépőjegye: gyermek (3-14 év) 1500 Ft/fő, 
diák/pedagógus 1900 Ft/fő, minden 15 fő után 1 fő kísérő: ingyenes 

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. 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! 

 
 

mailto:sardy1@bfnp.hu


Program neve: 
Szentgáli tűzköves geotúra az ősember nyomában és kedvezményes alap 
kalandtúra a Szentgáli-kőlikban 

Találkozás: 
Szentgál, Róm. Kat. Kisboldogasszony templom  
(GPS: 47.111968, 17.734235) 

Időpont: március 14. geotúra 9.00 órától; barlangtúra délelőtt vagy délután 

Jelentkezés: 
A program előzetes bejelentkezéshez kötött! 
Sárdy Julianna, +36 30 491 0061, sardy1@bfnp.hu 

Min. létszám: geotúra: 10 fő, barlangtúra: 6 fő 

Felszerelés: 

Geotúra: időjárásnak megfelelő ruházat, esőkabát, túracipő vagy 
gumicsizma (csapadékos időjárás esetén), ennivaló, személyenként 1 liter 
folyadék. 
 
Barlangtúra: 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. 

Részvételi díj: 
Geotúra: felnőtt 850 Ft/fő, gyermek (3-14 év) 400 Ft/fő 
Barlangtúra: felnőtt 2.500 Ft/fő, gyermek (10-18 év) 2.000 Ft/fő 

 

Geotúra: 

Ezen a geotúrán a híres szentgáli tűzkő nyomába eredünk. Fő attrakcióját a pengeéles 
tűzkőtörmelékkel borított úton érjük el, mely elvezet minket a több évezredes, ősi 
kovabányászat fejtőgödrei közé, ahol számos tűzkő darabon fedezhetjük fel a pattintott 
kőkorszak itt élő embereinek keze nyomát. Először a Tűzköves-hegy impozáns 
bányaudvaraiba kukkantunk be, ahol a földszerkezeti mozgások hatalmas erejét csodáljuk 
meg. Átvágjuk magunkat a Tűzköves-hegyi barlangot rejtő bozóton és a barlang bejáratánál 
sok érdekességet hallhatunk a fokozottan védett barlangokról, és a denevérekről. Ezután egy 
vadcsapáson felkaptatunk a hegytető szálerdejébe, ahol a mészkőfejtő gödrök között egy jura 
időszaki kőzeteket rejtő régi kőbányába érkezünk. Mangángumós mészköveket és megkövült 
csigaházra emlékeztető ammonitesz vázakat rejtő kőzeteket fedezhetünk fel, miközben 
megidézzük az egykor itt hullámzó tengerek lebilincselően gazdag élővilágát. A közelben 
tengeri liliomoktól csillogó, lemezes szerkezetű impozáns mészkőkibúvást ejtünk útba.  
Az erdő fái között utat keresve egy tisztáson újabb meglepetések várnak minket, majd 
megcélozzuk geotúránk fő attrakcióját: a pengeéles tűzkőtörmelékkel borított út elvezet 
minket a több évezredes, ősi kovabányászat fejtőgödrei közé, ahol még a vakondtúrások is 
tűzkődarabokból állnak, számos darabon felfedezhetjük a pattintott kőkorszak itt élő 
embereinek keze nyomát. Utunk utolsó szakaszán csodálatos kilátás nyílik a Bakony 
hegyeire, a túrán hallottak megkapó összegzéseként.  

 

Kalandtúra a Szentgáli-kőlik barlangban:  

Önálló programként délelőtt, vagy geotúra után délután vehető igénybe. Kérjük, hogy akik a 
geotúrán és a barlangtúrán is részt vesznek, mindegyik túrára külön-külön jelentkezzenek a 
megadott elérhetőségeken a túravezetőnél! Túrához kapcsolható programunk helyszíne 
Magyarország leghosszabb dolomitban kialakult barlangja, a Szentgáli-
kőlik fokozottan védett barlangja, ahol – előzetes jelentkezéssel – lehetőség nyílik a geotúrát 
a felszín alatt folytatni, ezen a napon kedvezményes belépőjegy váltásával. Képzett és 
tapasztalt barlangi túravezetők kíséretében vehetnek részt egy testet-lelket 
megmozgató, izgalmas barlangi alap kalandtúrán a Szentgáli-kőlikban (10 éves kortól), ahol 
néhol csupán négykézláb vagy kicsit hasoncsúszva, kúszva-mászva tud majd haladni, 
természetesen a túravezetők segítségével. 

 

mailto:sardy1@bfnp.hu
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Program neve: Kedvezményes látogatás a Csodabogyós-barlangban 

Találkozás: 
Balatonederics, Csodabogyós-barlang bázisépülete 
GPS: 46.792263, 17.370050 (egyeztetett időpontban) 

Időpont: március 28. 

Jelentkezés: 
A program előzetes bejelentkezéshez kötött John Szilárdnál:  
+36 30 306 6050, tura@csodabogyos.hu  

Min. létszám: 8 fő 

Információ: 

Távolság: 400 m, Túra ideje: 2 óra 
Felszerelés: 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. 

Részvételi díj: gyermek (10-18 év) 4.000 Ft/fő, felnőtt 6.000 Ft/fő 

"Barlangoljunk! – március a barlangok hónapja" alkalmából mindenki kedvezményesen 
látogathatja a balatonedericsi Csodabogyós-barlangot.  

  

 

 

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 
 

Program neve: Esztáz-kői barlangtúra 

Találkozás: A barlang bejáratánál 

Időpont: Március 6-án 14.00-16.00 között több turnusban 

Jelentkezés: 
A program előzetes bejelentkezéshez kötött! 
Online regisztráció a www.bnpi.hu honlapon. 

Min. létszám: Egy turnusban 5-9 fő vehet részt 

Felszerelés: Védősisakot, fejlámpát a szervezők biztosítanak 

Részvételi díj: 800 Ft 

A kicsi, de annál látványosabb cseppkövekben bővelkedő barlang Felsőtárkánytól 3,5 km-re, 
a Gyetra-völgyben nyílik. A könnyen bejárható barlangban sem villanyvilágítás, sem 
betonjárda nincs, egy helyen létra segíti a közlekedést. 

Megközelítése: Felsőtárkányból gyalogosan 1 óra, kerékpárral 20 perc alatt. A barlangig 
kerékpárral is kényelmesen járható kövezett út vezet, gyönyörű környezetben. 

 

 

 

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 
 

Program neve: Barlangi biológiaórával kiegészített túra 

Találkozás: Abaligeti-barlang 

Időpont: március 11. 11.00 óra (találkozás: 10.45) 

Jelentkezés: rozsaa@ddnp.hu  

Felszerelés: kényelmes utcai ruházat 

Részvételi díj: a barlangi belépő ára 

A szakvezetéses túra a barlang élővilágával kapcsolatos ismeretterjesztéssel egészül ki. Szó 
lesz denevérekről, pókokról, bogarakról és természetesen a különleges vakbolharákokról 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. 
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Program neve: Tavaszi túra a Denevér tanösvényen és a Denevérmúzeum megtekintése 

Találkozás: Abaligeti-barlang 

Időpont: március 14. 10.00 óra (találkozás: 9.45) 

Jelentkezés: rozsaa@ddnp.hu   

Felszerelés: kényelmes ruházat, túracipő/bakancs 

Részvételi díj: 1000 Ft/fő 

Abaligeten a barlang környezete is számos természeti és kultúrtörténeti értéket rejt. A 
szakvezetéses túra résztvevői sok új információt hallhatnak a karsztosodásról és a területen 
található különleges élővilágról. A túra végeztével lehetőség nyílik a megújult 
Denevérmúzeum megtekintésére is. 
 

Program neve: Barlangi földrajzórával kiegészített túra 

Találkozás: Abaligeti-barlang 

Időpont: március 18. 11.00 óra (találkozás: 10.45) 

Jelentkezés: rozsaa@ddnp.hu   

Felszerelés: kényelmes utcai ruházat 

Részvételi díj: a barlangi belépő ára 

Az izgalmas programon a gyerekek és az érdeklődő felnőttek megismerkedhetnek a barlang 
természeti képződményeivel és a cseppkövek növekedésének folyamatával. A barlangi 
földrajzóra után lehetőség nyílik a denevérek életének megismerésére a megújult 
Denevérmúzeum bemutatásával. 
 

Program neve: Időutazás a Tettyén – barlanglátogatás és séta a Tettye téren 

Találkozás: Tettyei Mésztufa-barlang (Pécs) 

Időpont: március 21. 11.00 óra (találkozás: 10.45) 

Jelentkezés: komlos@ddnp.hu   

Felszerelés: kényelmes utcai ruházat 

Részvételi díj: a barlangi belépő ára 

A program első felében a résztvevők a Tettyei Mésztufa-barlangot tekintik meg barlangi 
idegenvezetés keretében, majd vezetett sétán ismerhetik meg a Tettye értékeit a török kortól 
a huszadik század elején itt tartott népünnepélyeken át a kortárs építészeti megoldásokig. 

 

Program neve: Barlangi földrajzórával kiegészített túra 

Találkozás: Abaligeti-barlang 

Időpont: március 24. 11.00 óra (találkozás: 10.45) 

Jelentkezés: rozsaa@ddnp.hu   

Felszerelés: kényelmes utcai ruházat 

Részvételi díj: a barlangi belépő ára 

Az izgalmas programon a gyerekek és az érdeklődő felnőttek megismerkedhetnek a barlang 
természeti képződményeivel és a cseppkövek növekedésének folyamatával. A barlangi 
földrajzóra után lehetőség nyílik a denevérek életének megismerésére a megújult 
Denevérmúzeum bemutatásával. 

 

Program neve: Barlangi biológiaórával kiegészített túra 

Találkozás: Abaligeti-barlang 

Időpont: március 26. 11.00 óra (találkozás: 10.45) 

Jelentkezés: rozsaa@ddnp.hu   

Felszerelés: kényelmes utcai ruházat 

Részvételi díj: a barlangi belépő ára 

A szakvezetéses túra a barlang élővilágával kapcsolatos ismeretterjesztéssel egészül ki. Szó 
lesz denevérekről, pókokról, bogarakról és természetesen a különleges vakbolharákokról is. 
Az 50 perces barlangi séta után a megújult Denevérmúzeum megtekintésére lesz lehetőség. 
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Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
 

 

Program neve: Barlangok hónapja a Pál-völgyi-barlangban: „Denevérlesen” 

Találkozás: 15:30 

Időpont: március 6., 13., 20.. 27. 

Jelentkezés: szükséges 

Min. létszám: 10 fő,  

Max. létszám: 30 fő 

Felszerelés: kényelmes, vízálló, nem csúszós cipő. 

Információ: Pál-völgyi-barlang, palvolgy@dinpi.hu;+36 1 3259501 

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. 
 

Program neve: Barlangok hónapja a Szemlő-hegyi-barlangban: Örvény-túra 

Találkozás: 15:30 

Időpont: március 6., 13., 20.. 27. 

Jelentkezés: szükséges 

Min. létszám: 10 fő 

Max. létszám: 30 fő 

Felszerelés: kényelmes, vízálló, nem csúszós cipő. 

Információ: Szemlő-hegyi-barlang, szemlohegy@dinpi.hu, +36 1 3256001 

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság különleges programmal várja látogatóit. A 
"Barlangok hónapja" alkalmából, bepillantást nyerhetünk, hogy az egykori felfedezők hol 
jutottak be a barlangba, honnan közelítették meg, a látogatók számára ma már könnyedén 
járható, gyönyörű képződményeiről méltón népszerű Szemlő-hegyi-barlangot. 

Az Örvény-túra program keretében a csoport a túra végeztével nem a megszokott 
túraútvonalon, hanem az egykori felfedező bejáraton, az Örvény-folyosón hagyhatja el a 
barlangot, ahol kiérve a felszínre gyönyörű panoráma és a megújult kertben a kőpark 
tanösvény várja a látogatókat.  
 

Program neve: 
Barlangok hónapja a Szemlő-hegyi-barlangban: ingyenes 3D barlangos 
film megtekintése belépőjegy megváltásával 

Találkozás: óránként 

Időpont: március 1.-30. (kedd kivételével minden nap) 

Jelentkezés: 
A program előzetes bejelentkezéshez kötött! 
Szemlő-hegyi-barlang, szemlohegy@dinpi.hu, +36 1 3256001 

Max. létszám: 30 fő 

Felszerelés: a barlangtúrához kényelmes, vízálló, nem csúszós cipő 

A barlangi belépőjegyek megváltásával a vendégek egy térítésmentes, 3D filmet tekinthetnek 
meg a látogatók számára nem járható Budai barlangok csodálatos világából. A 3D film a 
nézőket egy lenyűgöző barlangi kirándulásra kalauzolja el, mely káprázatos 
képződményeket, hatalmas tereket, szűk hasadékokat és mély aknákat mutat be. 
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Program neve: 
Barlangok hónapja a Mátyás-hegyi-barlangban: kedvezményes kúszós-
mászós kalandtúra  

Találkozás: előre egyeztetett időpontban 

Időpont: március 2.-31. (csak hétköznapokon) 

Jelentkezés: 
A program előzetes bejelentkezéshez kötött! 
Vörös Péter; info@barlangaszat.hu; +36 20 928 4969 

Min. létszám: 4 fő 

Felszerelés: 
Kényelmes alsóruházat a barlangi overall alá, túracipő/bakancs vagy 
gumicsizma. Sisakot, lámpát, overallt biztosítunk. 

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, a Barlangoljunk kampány keretében 
márciusban, hétköznapokon mindenkinek kedvezményes áron! 
 

Program neve: 
Barlangok hónapja a Budai Vár-barlangban: kedvezményes belépőjegy 
váltásával  

Találkozás: Szentháromság téren 

Időpont: márciusban minden szerdán és pénteken (jegyváltás a jegymester.hu) 

Jelentkezés: A program előzetes bejelentkezéshez kötött! – www.jegymester.hu  

Min. létszám: 4 fő 

Felszerelés: kényelmes, vízálló, nem csúszós cipő. 

Információ: Kunisch Gyöngyvér; kunischgy@dinpi.hu; +36 30 557 2441 

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság különleges programmal várja látogatóit a Budai 
Vár alatt húzódó barlangrendszerbe, ahol a föld alatti termek és folyosók végigjárása közben 
bepillantást nyerünk miként alakultak át az évszázadok során, a természetes eredetű 
barlangüregek, labirintusszerű pincékké, és hogyan hasznosították őket a legkülönfélébb 
módon a borospincétől a börtönön át az óvóhelyig. Ennek köszönhetően mára a Budai Vár-
barlang Magyarország talán egyik legrendhagyóbb barlangjává vált, melynek mostani arca 
az ember és természet közös munkájának hosszú évszázadok alatt kialakult eredményét 
mutatja. 
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