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Kedves Hírlevél olvasó!
Az Aggteleki-karszt más-más arcát mutatja a különböző évszakokban. Ha hó takarja a hegyoldalakat,
vagy ha köd ül meg a völgyekben, akkor érezhetjük igazán hegyvidéki jellegét. Ezek átélésében
nyújt segítséget a „Téli túra a karszton - Forrásaink” elnevezésű vezetett gyalogtúra.
Továbbá szeretném ajánlani a februári programjainkat, amelyekre szintén 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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Februári Programajánló
Február 1. 10.00 - Téli túra a karszton – Forrásaink (családok számára)
A Világörökség részévé nyilvánított Aggteleki- és Szlovák-karszt
felszín alatti világának egyedi természeti értékei a fakadó
források. A barlangok vizét felszínre hozó források után a
patakok még kilométereken át nem fagynak be, hiszen
vízhőmérsékletük télen-nyáron +10 fok. A forrásoktól elindulva,
négy patakot követve találkozunk Jósvafőn, e természeti és
műemléki védettséget élvező kis faluban, a források és patakok
völgyében. A túra során látható lesz hazánk legnagyobb, ridegen
tartott hucul ménese.
A program után pogácsával, teával várjuk a túrát teljesítőket.
Részvételi díj: 500 Ft/család, 200 Ft/fő
Helyszín: Aggteleki Nemzeti Park, indulás 9.30-kor Jósvafőn, a
Kúria Oktatóközponttól
Információ: Tourinform Aggtelek - 48/503-000
www.anp.hu
Február 18. - Őrszolgálati nap
Ismerkedés a természetvédelmi őrök sokszínű munkájával.
A részvétel ingyenes.
Helyszín: Jósvafő, Kúria Oktatóközpont, 09.00 óra
Előzetes jelentkezés szükséges, határidő: február 14.
Információ:

Kúria

Oktatóközpont:

48/350-056,

anp.oktatas@index.hu
Február 22. - Farsangi Játszóház
Helyszín: Jósvafő, Kúria Oktatóközpont, 10.00 óra
A részvétel ingyenes.
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!
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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.
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