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Kedves Hírlevél olvasó!
A novemberről a borongós, szürke idő jut eszünkbe, pedig érdemes ebben az időszakban is
kimozdulni, hiszen számos néphagyomány kötődik ehhez a hónaphoz, mint például a Márton napi
vígasságok, de megannyi más rendezvény is kikapcsolódást nyújthat.
Az alábbiakban az Aggteleki Nemzeti Park által meghirdetett novemberi programok találhatók,
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/
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Novemberi Programajánló
November 08. 15.00 - Márton napi Játszóház
Helyszín: Aggteleki Általános Iskola
Információ:
Tel: 48 / 350 056,
anp.oktatas@index.hu,
www.kuriaoktatokozpont.hu

November 27. – December 05. – Mikulás-túrák
Helyszín:
A Baradla-barlang jósvafői rövidtúra szakaszán óvodás
és kisiskolás csoportok egy különleges barlangtúrán vehetnek
részt, ahol találkozhatnak a Mikulással, aki csomaggal
kedveskedik a gyermekeknek.
Információ:
Előzetes bejelentkezés szükséges:
Jósvafői jegypénztár:
Tel.: 48/506-009

További programok lehetőségekért és helyi nevezetességekért az Aggteleki Nemzeti Park területén
és környékén, látogasson el a honlapra, www.anp.hu!
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Akciók, kedvezmények
Óriási akcióval várjuk SZÉP-kártyával fizető látogatóinkat!
2 különböző programcsomag közel 50% kedvezménnyel
vehető igénybe!
Részletes feltételek a honlapunkon: www.anp.hu

A Tengerszem Szálló vendégei 50%-os kedvezménnyel
vehetik igénybe a kombinált túrát (aggteleki és vörös-tói
barlangtúra) és a Vass Imre- vagy a Rákóczi-barlangi túrát.

A Kövirózsa Apartmanház vendégei már az első itt töltött
éjszaka után 50 %-os kedvezménnyel vehetik igénybe a
Baradla-barlang kombinált túráját (aggteleki és vörös-tói
barlangtúra).

A Szalamandra Ház vendégei már az itt töltött első
éjszaka után 50 %-os kedvezménnyel vehetik igénybe a
Baradla-barlang kombinált túráját, vagy a Rákóczibarlangtúrát.
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Azok a vendégek, akik Nyíregyházán felmutatják az
Aggtelken megváltott belépőjüket, 10% kedvezménnyel
léphetnek be az Állatparkba, illetve ugyan ez a helyzet
fordított esetben is.

Azok a vendégek, akik egymást követő két napon belül
megtekintik a Baradla-barlang különböző szakaszait az
alábbi párosításban, külön kedvezményben részesülnek!
Aggteleki rövidtúra + jósvafői rövidtúra: 3.600.- /
1.800.-*
Aggteleki rövidtúra + vörös-tói középtúra: 4.000.- /
2.000.-*
Vörös-tói középtúra + jósvafői rövidtúra: 3.800.- /
1.900.-*
Azok a vendégeink, akik egymást követő két napon belül
megtekintik a Rákócz- és a Vass Imre-barlangot, külön
kedvezményben részesülnek!
Rákóczi-barlang túra + Vass Imre-barlang túra: 4.700./ 2.350.-*

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