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Tisztelt Hírlevél olvasó! 

„Itt van az ősz, itt van újra, s szép, mint mindig, énnekem. Tudja isten, hogy mi okból 

Szeretem? de szeretem.” 

(Petőfi Sándor) 

Azok, akik ilyenkor a természetben járnak több okot is fel tudnának sorolni. Mindenesetre, ezt 

elősegítve a mostani hírlevélben is sorba vettük az Aggteleki Nemzeti Park októberi programjait, 

melyre mindenkit szeretettel várunk. 

Továbbá szeretnénk felhívni a figyelmét, az október 1-től érvényes kedvezményes barlang 

jegyárakra, melyekről bővebben a www.anp.hu oldalon olvashat. 

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/ 

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/
mailto:aggtelek@tourinform.hu
http://www.anp.hu/
http://www.anp.hu/


22 

www.anp.hu  Kövessen minket Facebookon is! 
2 

Októberi Programajánló 

Október 04. 09.00 - Állatok Világnapja 

 
Helyszín: Kúria Oktatóközpont, Jósvafő, Táncsics u. 1. 

Információ: 

Tel: 48 / 350 056, anp.oktatas@index.hu, www.kuriaoktatokozpont.hu 

 
 

Október 05. 10.00 - Szüreti Játszóház 

 

Helyszín: Jósvafő, Szőlő-hegy 

Információ: 

Tel: 48 / 350 056, anp.oktatas@index.hu, www.kuriaoktatokozpont.hu 

Október 05. 11.00 - Állatok Világnapja 

római katolikus mise és megemlékezés Assisi Szent Ferenc munkásságáról 

 Beszédet mond Buzetzky Győző, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság első 

igazgatója. A szentmisét Ferencz Károly plébános mutatja be (Szendrői Assisi 

Szent Ferenc plébánia) 

Helyszín: Aggtelek, Szent Ferenc kápolna 

Információ: 

Tourinform-Aggtelek, Tel: 48 / 503 000, aggtelek@tourinform.hu 
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Október 11-13. - Előre meghirdetett lovastúrák  
 

Helyszín: Kúria Lovasbázis, Jósvafő, Táncsics u. 1. 

Információ: 

Marosi Marianna Tel.: 30 / 299 4046, email: huculmenes@gmail.com 

Október 12. – Geotóp Nap 

 

Magyarhoni Földtani Társulat ProGEO Földtudományi 

Természetvédelmi Szakosztály és a Vidékfejlesztési 

Minisztérium Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály közös 

rendezvénye. 

Az Aggteleki Nemzeti Park területén lévő programokról a 

következő oldalon feltüntetett plakáton tájékozódhat. 

Információ: Veres Zsolt, vereszsolti@gmail.com 

 

Október 27-től (őszi szünet idején) Őszi Lovastábor 

A táborban a kistermetű hucul lovakat lovagolhatják a gyerekek 

Jósvafőn és környékén. A lovaglás mellett a táborozók 

barlangtúrákon és különböző programokon vesznek részt, 

megismerve a környék értékeit. 

Helyszín: Kúria Lovasbázis, Jósvafő, Táncsics u. 1. 

Információ: 

Szoboczkiné Óvári Mónika Tel.: 30/768-3164, email: 

huculmenes@gmail.com 
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Akciók, kedvezmények 

 

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. 
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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 Rákóczi-

barlangtúrát. 

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