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Kedves Hírlevél olvasó! 

„…Júniusban mindig újra utazni kezdek, óvatosan és megfontoltan, Scott kapitány 

körültekintésével, s oly gyanakodva, ahogy a lábadozó járni tanul. Néha csak a szomszéd utcába 

utazom, portakaróval, sétabottal és kézitáskával. Felébredek az idegen szobában, s a változás 

csodálatos kalandját bámulom, pislogó szemekkel, megrendülten és alázatosan…” 

Kövesse nyugodtan Márai Sándor gondolatát, egészen az Aggteleki Nemzeti Parkig utazva, hiszen 

számtalan nyárindító kedvezménnyel, programmal és táborozási lehetőségekkel várjuk az ide 

látogatókat. Amelyekről bővebben a következőkben 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 

Az alábbi kedvezménykártyák felmutatásával 10% kedvezményt biztosítunk a Baradla-barlang aggteleki 

rövidtúra és Vörös-tói középtúra valamint az alap jósvafői lovaskocsi túra áraiból: 

   

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

Június 6. – 18:00 Tiszavirágzás a Tokaj-Bodrogzug Tájvédelmi Körzetben 

A Tiszán és a Bodrogon is évente megismétlődő varázslatos esemény a 

minden év júniusában csupán egy-két napig tartó tiszavirágzás. 

A program időpontja változhat, ezért érdemes folyamatosan 

tájékozódni a pontos dátum miatt. 

Helyszín: Bodrogkeresztúr 

 

Találkozó ideje, helye: 18.00, Zempléni Tájegységi Iroda 

Részvételi díj: 500 Ft/fő 

Információ: Zempléni Tájegységi Iroda: 3916 Bodrogkeresztúr, Kossuth út 30. 

06-20/288-12-35, zemplentura@gmail.com 

Június szombatjain (7., 14., 21., 28.) – 14:30 Barangolás a Baradla-barlang tetején 

 Mikor szántottak ördögök Aggtelek határában? Miért nem nyeli el a Baradla-barlang 

az Aggteleki-tó vizét? Ilyen és ezekhez hasonló kérdésekre kap választ az, aki részt 

vesz túránkon.  

Helyszín: Aggtelek, Baradla-tető. Indulás a Tourinform iroda elől. 

Hossza, időtartama: 1,5-2 óra, 3 km 

Részvételi díj: 200 Ft/fő, 500 Ft/család. A túrán résztvevők maximális létszáma 30 fő.  

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

Június 07. – 10:00 Pünkösdi Játszóház 

Néphagyományok és népszokások interaktív formában történő felelevenítése. 

Helyszín: Jósvafő, Kúria Oktatóközpont 

A részvétel ingyenes. 

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

 

 
Június 23 – 27. - Természetismereti tábor I. turnus 

 
Helyszín: Szögliget, Szalamandra Ház 

Információ: Kúria Oktatóközpont: 48/350-056, anp.oktatas@index.hu 
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Június 25-29. Barlangok Napja 

A Barlangok Napja alkalmából nyílt napok keretében lehet 

megismerkedni az Aggteleki-karszt földalatti kincseivel. 

Helyszín: Az Aggteleki-karszt barlangjai 

Részvételi díj: Adott napon kedvezményes belépőjegy a 

különböző barlangokba. 

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

Június 22-28. - Nyári Lovas Tábor 

 

A táborba látogató gyermekek megismerkedhetnek a hucul lovakkal, 

megtanulhatják a lovakkal való bánásmódot, lovak körüli munkát és mindennapi 

feladatokat. Bővebb információ az anp.hu honlapon. 

Helyszín: Jósvafő, Lovasbázis 

Étkezés: teljes ellátás (napi háromszori étkezéssel) 

Ára: 50.000. Ft/ fő 

Információ: Marosi Marianna, 06-30/299-4046, huculmenes@gmail.com 

Június 28. – 16:30 Tengerszem Szalon 

Előadás címe: Herman Ottó a 'bába', avagy a magyar őskőkorkutatás és barlangi régészet születése 

(megfogható őskori kőeszközök, kőeszköz készítési bemutató). 

Az előadást tartja Szolyák Péter (Herman Ottó Múzeum, Miskolc). 

Helyszín: Jósvafő, Tengerszem Szálló és Oktatási Központ 

Részvételi díj: 200 Ft/fő, 500 Ft/család 

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

 

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/

