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Kedves Hírlevél olvasó! 

Április hónapot Mars kedveséről, Venusról nevezték el, Venust ugyanis Aperirének is hívták. A név 

a latin „aperire” szóból származik, melynek jelentése „megnyitni” – ez valószínűleg utalás az ekkor 

kinyíló természetre. Ez okból is kedveskedünk egyre több szabadtéri programmal, hogy az 

idelátogatók is élvezhessék a kezdődő tavasz gyönyörűségeit. 

A következőkben szeretném ajánlani az áprilisi 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: 

   

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

Április 12. 10:00 - Erdei lombfakadás túra Jósvafőn 

Jósvafőn a tavaszi lombfakadás idején megmutatjuk vendégeinknek a harsogó 

tavaszi erdő színeit, illatait, fényeit, virágzó fáit, bokrait, pompázó virágait, 

sütkérező gyíkjait, libbenő lepkéit, csivitelő madarait. 

Helyszín: Jósvafő Baradla-barlang fogadótérsége 

Hossza, időtartama: 5 km, 3 óra 

Max. létszám: 30 fő, (A túra előzetes bejelentkezéssel minimum 10 fővel indul) 

 

Részvételi díj: 500Ft/fő 

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

 
Április 16. 9:30 - Műemlékvédelmi Világnap 

Túra a Martonyi Három-hegyi templom- és kolostor romhoz. 

Előzetes jelentkezés szükséges, határidő: április 11. 

Találkozó: Martonyi településtábla 

Részvételi díj: Ingyenes 

Információ: Kúria Oktatóközpont: 48/350-056, 

anp.oktatas@index.hu 

Április 16. 9:00 - Műemlékvédelmi Világnap 
 

Séta Jósvafő ófalu műemlékei között. 

Előzetes jelentkezés szükséges, határidő: április 11. 

Helyszín: Jósvafő, Kúria Oktatóközpont 

Részvételi díj: Ingyenes 

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

 Április 19. 10:00 - Húsvéti Játszóház 

Helyszín: Jósvafő, Tájház 

Részvételi díj: Ingyenes 

Információ: Kúria Oktatóközpont: 48/350-056, anp.oktatas@index.hu 
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Április 19-21. - „Húsvéti barlangolás” kedvezmény 

10% kedvezmény az Aggteleki-karszt naponta látogatható barlangjaiban. 

Április 24. 9:00 - Föld Napja 
 

A Föld bolygó értékei – természet és környezetvédelem a 

hétköznapokon. Előadás, játékos természetismereti foglalkozás. 

Előzetes jelentkezés szükséges, határidő: április 16. 

Helyszín: Jósvafő, Kúria Oktatóközpont 

Részvételi díj: Ingyenes 

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

 

Április 26. - Tájházi Találka 

Tájházi Találka - az ANPI és az aggteleki, jósvafői, szögligeti, 

bódvaszilasi és boldogkőváraljai Tájházak közös bemutatkozása. 

Részvételi díj: a Tájház belépőjegye jogosít a programon való 

részvételre 

Információ: Tourinform-Aggtelek, Tel: 48 / 503-000, 

aggtelek@tourinform.hu, www.anp.hu 

 

Keresse fel a Zempléni Tájvédelmi Körzet határán fekvő Boldogkőváraljai Tájházat, 

szakvezetés, kézműves foglalkozások színesítik a látogatást. 

Helyi alapanyagokból készült ebéd és sült finomságok várják az érdeklődőket! 

A várban kapott belépőjeggyel a Tájház ingyenesen látogatható. 

A Tájház belépőjegye jogosít a programon való részvételre. 

Nyitva tartása: 10:00 – 17:00  

Helyszín: Boldogkőváralja, Arany János út 1.  

Információ: Zempléni Tájegységi Iroda, 20/288-1235, zemplentura@gmail.com 

 

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

környékén látogasson el a www.anp.hu honlapra! 

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/
http://www.anp.hu/

