Vass Imre-barlang
A túra résztvevői a mesterséges bejárat – Spanyol-csúszda – Sár-szifon – Lenke-terem – Rokokókapu – Eresz – Kísértet – Baradlai méretű cseppkőoszlop – Háromszög-folyosó – Narancs-zuhatag
(Walhalla) – Narancs-szifon – Narancs-nyelő – Mikulás – Cidri-folyosó – Háj – Mozi-terem –
kivilágított rész végpontja – majd ugyanarra vissza útvonalat járják be.
A barlangba egy 18 m hosszú mesterséges tárón keresztül jutunk be, a táró végénél kezdődik a
Spanyol-csúszda. Ez egy lejtős járatszakasz, amelyen a könnyebb és biztonságosabb haladást a
lépéstávolságra elhelyezett csúszásgátló bordák segítik. Ezután a Sár-szifonon sétálunk át, amely
ma már kényelmesen járható, a robbantási törmelék szárazon rakott kőfalként van felrakva. A
szifonból a Lenke-terembe, onnan 22 betonlépcsőn felsétálva a Rokokó-kapuhoz jutunk.
A képződmény alatt átbújva, majd 5 lépcsőn lesétálva elérjük a barlangnak azt a részét, ahol már
nincs betonjárda, innentől kezdve a látogatóknak a csúszásra fokozottan kell figyelni. Balra
fordulva megpillantjuk az Ereszt, innen jobbra fordulva nagyjából 10 m után pedig elérünk egy
kalcitkristályoktól csillogó cseppkőlefolyáshoz, amelynek hófehér felső része Kísértetre emlékeztet
minket. A Kísértetet követően ma már nem fejlődő tetarátákon lépkedünk át a Baradlai méretű
cseppkőoszlophoz. Itt jobbra fordulva a Háromszög-folyosóba érkezünk, amelyből egy kicsi, de
nagyon szép heliktites fülke nyílik.
Ezt megtekintve sétálunk tovább a folyosóban, egy száraz-nedves hőmérő és a litoklázis fluktuáció
mérőműszer tartó rúdjai mellett illetve alatt. Balra fordulva elérjük a Narancs-zuhatagot, itt
felpillanthatunk a barlang egyik felső részébe: a Walhallába. Innen egy kisebb szűkületen – a
kitágított Narancs-szifonon – átbújva elérjük a Narancs-nyelőt, majd néhány m után ma már nem
fejlődő tetarátákon sétálunk át, kisebb köveken átlépkedve és egy állócseppkő mellett elsétálva a
Mikuláshoz jutunk. Lehajolva a Cidri-folyosóba érünk, majd a folyosó végén jobbra fordulva
agyagba vájt lépcsőkön felsétálva elérkezünk a Háj nevű cseppkőlefolyáshoz ahonnan felnézhetünk
egy felső járatba: a Dzsungelbe. Innen kőből rakott lépcsőkön haladunk tovább a Mozi-terembe,
majd ismét agyagba vájt lépcsőkön jutunk le a kivilágított rész végpontjáig. Innen visszafordulva a
fent leírt útvonalon visszasétálva jutunk el a kijáratig. Az útvonal hossza oda-vissza 540 m.

