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Az alábbi kedvezménykártyák felmutatásával 10% kedvezményt biztosítunk a Baradla-barlang
aggteleki rövidtúra és Vörös-tói középtúra valamint az alap jósvafői lovaskocsi túra áraiból:
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HHíírrmmoorrzzssáákk
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Virók Viktor, ANPI Archiv, fortepan.hu, pixabay.com

Leiratkozás a hírlevélről:

Jósvafő, 2015
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https://www.facebook.com/pages/Aggteleki-Nemzeti-Park/117404968312929
http://anp.hu/hu/mainpage/site
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Augusztus a Rákóczi- és a Vass Imre-barlang hónapja
A Rákóczi- és a Vass-Imre-barlangot augusztusban felkereső és
regisztráló látogató a hónap végén ajándéksorsoláson vesz

részt. 20% kedvezmény a felnőtt jegy árából (100 Ft-ra kerekítve) a
naponta induló túrák esetében. A túrajegy mellé garantált ajándékot adunk.

Információ: Tourinform-Aggtelek, 48/503-000, naturinform.anp@gmail.com, anp.hu

Augusztus 1. 1700, Jósvafői Hagyományőrző és Művészeti Napok
A Jósvafőért Asztaltársaság egy haladó hagyományt
felelevenítve és a Jósvafői Tájház kertjében kőbe vésett

Szablyár Péteri gondolatot mottóul választva, 2015. augusztus 1-én,
szombaton útjára indít egy régi-új rendezvényt.

Program:
17.00 Hoppál Mihály Band koncert a Jósvafői Református Templomban

18.00 Tájházi találka a Jósvafői Tájházban A Jósvafői Helytörténeti Füzetek 40. számának
bemutatása a találka keretében, a szerzők közreműködésével történik.

További információért látogasson el weboldalunkra!

Augusztus 8. 1800, Mészáros János Elek koncertje a Baradlában
Helyszín: Aggtelek, Baradla-Barlang

Időpont: 2015. augusztus 8; 1800

Jegyárak: 3500 Ft/fő

További információ: Tourinform - Aggtelek, +36/48 503 000,
naturinform.anp@gmail.com, anp.hu

Augusztus 21-23. VII. Jósvafői Hucul Lovasnapok, Falunap és IV.
Nemzetközi Patkolókovács Verseny
Helyszín: Lovaspálya, Jósvafő

Információ: Tourinform-Aggtelek, Tel: 48/503-000,
naturinform.anp@gmail.com

További információkért kérjük látogasson el weboldalunkra!

KKiieemmeelltt aajjáánnllaattuunnkk

https://www.facebook.com/pages/Aggteleki-Nemzeti-Park/117404968312929
http://anp.hu/hu/mainpage/site
http://www.anp.hu/hu/2015-ben-is-augusztus-a-rakoczi-es-a-vass-imre-barlang-honapja
http://www.anp.hu/hu/josvafoi-hagyomanyorzo-es-muveszeti-napok
http://www.anp.hu/hu/meszaros-janos-elek-koncertje-a-baradlaban
http://www.anp.hu/hu/vii-josvafoi-hucul-lovasnapok-falunap-es-iv-nemzetkozi-patkolokovacs-verseny
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Augusztus 22. 800, Az Aggteleki-karszt szívében
Megismerhetjük a karsztvidék néhány jellegzetes felszíni
formakincsét: a töbröket és a forrásokat, majd Derenk romfalu

és a Szádvár érintésével jutunk el a Szalamandra Házba.

Útvonal: Jósvafő-Szögliget.

Találkozó: Jósvafő, Kúria Oktatóközpont, 800

Hossza, időtartama: 16 km, 5 óra.

A túra előzetes bejelentkezéssel (legkésőbb augusztus 19-ig) indul, min. 10 fő jelentkezése vagy 10 egész
jegy megváltása esetén. A túrán részt vevők maximális létszáma 30 fő. A visszautazásról az ANPI
gondoskodik.

Részvételi díj: 1500 Ft/fő – teljes árú, 1200 Ft/fő – min. 10 fős csoport esetén, 1000 Ft/fő – diák,
nyugdíjas, 2500 Ft/család.

Információ: Tourinform-Aggtelek, 48/503-000, naturinform.anp@gmail.com, anp.hu

KKiieemmeelltt aajjáánnllaattuunnkk

https://www.facebook.com/pages/Aggteleki-Nemzeti-Park/117404968312929
http://anp.hu/hu/mainpage/site
http://www.anp.hu/hu/augusztusi-programjaink
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AA TTEERRMMÉÉSSZZEETTVVÉÉDDEELLMMII ŐŐRRÖÖKK
VVIILLÁÁGGNNAAPPJJAA
2007 óta minden év július 31-én megköszönjük a

természetvédelmi őrök
állhatatos munkáját, és
megemlékezünk azokról,
akik szolgálatteljesítés
közben életüket

vesztették. Az elmúlt 12
hónapban az IRF

(International Ranger Federation) adatai szerint
egy híján 50 természetvédelmi őr adta életét a
természet védelméért. Kérjük látogasson el
weboldalunkra, ahol bővebben olvashat, a
hazai, és a világ természetvédelmi őreinek
munkájáról.

KKEEDDVVEEZZMMÉÉNNYYEESS BBAARRLLAANNGGTTÚÚRRAA ÉÉSS
KKAASSTTÉÉLLYYLLÁÁTTOOGGAATTÁÁSS
Naponta induló barlangtúráinkra jegyet
váltó látogatóink, barlangi
belépőjük felmutatásával 20%
kedvezménnyel válthatnak
belépőt az Edelényi Kastélyba.
Azok sem maradnak
kedvezmény nélkül, akik először
a kastélyt látogatják meg. Belépőjük
felmutatásával szintén 20% kedvezményben
részesülnek, naponta induló barlangtúráink teljes
árú belépőjéből. Részletekért, és lenyűgöző
fotókért kérjük látogasson el weboldalunkra!

CCÍÍMMLLAAPPOONN -- SSZZÁÁRRTTAALLAANN BBÁÁBBAAKKAALLÁÁCCSS
A szártalan bábakalács hazánk hegyvidékein,
legelők gyepén fordul elő, július - augusztus táján
virágzik. Védett növény, természetvédelmi
értéke 5000 Ft. A néphagyomány szerint időjós,
gyógynövény, a pestis ellenszere, szegény ember
eledele. Alacsony termetű, a fű közül alig-alig
kikandikáló, szúrós levelű, piszkos fehér, esetleg
szalmasárga, nagyméretű fészekvirágzatával
mégis igen mutatós. Száraz időben virágzik, eső
előtt becsukódik. Nevének eredete szerteágazó.
Kalács, mert régebben, ínséges időben
fészektányérját fogyasztották, és szártalan, mert
amikor Nagy Károly a pestis ellenszerét kereste,
egy nyilat lőtt ki a mezőn, amit Isten vezérelt
útján. Ez a vessző a bábakalács szárán fúródott
keresztül, ezért nincs azóta se szára ennek a
növénynek. Hogy a pestis ellen valóban hatásos
volt-e, az kétséges, de az biztos, hogy a népi

gyógyászatban a mai napig
alkalmazzák gyomorbántalmak

kezelésére.

Tudja melyik nemzeti parkunk
címerében láthatja a szártalan

bábakalácsot? Tudja, hogy
miért akasztották lovak nyakába a

növényt?

Ha szeretne választ kapni a kérdésekre, kérjük
látogasson el weboldalunkra!

HHíírrmmoorrzzssáákk

https://www.facebook.com/pages/Aggteleki-Nemzeti-Park/117404968312929
http://anp.hu/hu/mainpage/site
http://www.anp.hu/hu/julius-31-a-termeszetvedelmi-orok-vilagnapja
http://www.anp.hu/hu/kedvezmenyes-barlangtura-es-kastelylatogatas
http://www.anp.hu/hu/szartalan-babakalacs
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HHíírrmmoorrzzssáákk

IIDDÉÉNN 3300 ÉÉVVEESS AA BBÓÓDDVVAA--VVÖÖLLGGYYII
MMAADDÁÁRRVVOONNUULLÁÁSSKKUUTTAATTÓÓ ÉÉSS
TTEERRMMÉÉSSZZEETTVVÉÉDDEELLMMII TTÁÁBBOORR
A tábor alapvető célja a területen átvonuló
madárállományok alakulásának természetvédelmi
és tudományos célú nyomon követése. A program
szakmai vezetői mellé keresünk önkénteseket, akik
a madarak befogásában és kezelésében
segédkeznek. Előzetes szakmai ismeretekre nincs
szükség, minden jelentkező megfelelő kiképzést
kap a helyszínen. Diákok, felnőttek, családok
egyaránt jelentkezhetnek. Egyéni és
csoportos jelentkezőket is fogadunk. A
madárgyűrűzési munka által
megszabott napi rutin mellett
lehetőség van a nemzeti parkban való
kirándulásra és egyéb fakultatív
programokra, előadások hallgatására is.

Megközelítés: A tábor Szalonna és Perkupa
községek között, a Bódva partján található.
Megközelítése Perkupa felől lényegesen
egyszerűbb. A település vasúton és távolsági
autóbuszjáratokkal is elérhető. A jelentkezőknek
egyeztetés után részletes térképet biztosítunk,
amely megkönnyíti a tábor megtalálását. A
Perkupától a táborba vezető földút meglehetősen
rossz minőségű, személygépkocsival nem járható!
Alapvető program a madárgyűrűzés és
madármegfigyelés, emellett madárhatározás,
madártani és természetvédelmi ismeretszerzés,
botanikai és zoológiai előadások. Faunisztikázás,
távcsöves madármegfigyelés. Lehetőség a nemzeti
parkban való kirándulásra és egyéb fakultatív
programokra is. Megfelelő számú érdeklődő esetén

kisebb csoportokban természetvédelmi munkák
(denevér- és gyöngybagoly-élőhelyek
karbantartása, invázív növényfajok irtása, stb.)
végzése.

A táborban „terepbiológus képző” feltételek
vannak. Elhelyezés 3-4 személyes sátrakban,
legalább napi 3X étkezés biztosított (bográcsos
és szabad tűzön készülő ételek). Tisztálkodási
lehetőség a karsztforrásnál vagy a Bódvánál. A
részvétel díja 500 Ft/fő/nap, ami magába

foglalja az ellátást is. Részvételi díj csak
augusztus hónapban van, a tábor

utána ingyenes!
Szükséges felszerelés: Hálózsákról,
elemlámpáról, evőeszközökről
mindenki maga gondoskodik.

Sátraink vannak, de aki tud, a
biztonság kedvéért hozzon magával.

Hideg éjszakákra vannak tartalék pokrócok a
táborban, amelyek igénybe vehetők. Polifoamot,
esőkabátot, bakancsot/gumicsizmát, távcsövet,
fényképezőgépet érdemes hozni. Szívesen látunk
olyan zeneszerszámokat, amelyekkel az esti
tábortüzeknél fokozni lehet a hangulatot.
További szempontok, amiket érdemes
figyelembe venni: Augusztusban éjjel 5-10 °C -ra
is lehűlhet a levegő, napközben 30 °C felé is
emelkedhet a hőmérséklet. Október végén a
hőmérséklet fagypont alá eshet. Olyan ruházatot
érdemes hozni, amelyért nem kár, ha a madarak
“lepotyogtatják” vagy a bokrok szétszaggatják.

További információért kérjük látogasson el
weboldalunkra!

https://www.facebook.com/pages/Aggteleki-Nemzeti-Park/117404968312929
http://anp.hu/hu/mainpage/site
http://www.anp.hu/hu/bodva-volgyi-madarvonulas-kutato-es-termeszetvedelmi-tabor
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Augusztus a Rákóczi- és a Vass Imre-barlang hónapja
A Rákóczi- és a Vass-Imre-barlangot augusztusban felkereső és
regisztráló látogató a hónap végén ajándéksorsoláson vesz

részt. 20% kedvezmény a felnőtt jegy árából (100 Ft-ra kerekítve) a
naponta induló túrák esetében. A túrajegy mellé garantált ajándékot adunk.

Információ: Tourinform-Aggtelek, 48/503-000, naturinform.anp@gmail.com, anp.hu

Augusztus 1. 1700, Jósvafői Hagyományőrző és Művészeti Napok
A Jósvafőért Asztaltársaság egy haladó hagyományt
felelevenítve és a Jósvafői Tájház kertjében kőbe vésett

Szablyár Péteri gondolatot mottóul választva, 2015. augusztus 1-én,
szombaton útjára indít egy régi-új rendezvényt.

Program: 17.00 Hoppál Mihály Band koncert a Jósvafői Református Templomban

18.00 Tájházi találka a Jósvafői Tájházban A Jósvafői Helytörténeti Füzetek 40. számának
bemutatása a találka keretében, a szerzők közreműködésével történik.

További információért látogasson el weboldalunkra!

Augusztus 1. 1900, Forró nyári naplementék
A Baradla-tető kilátópontjáról gyönyörködhetünk a
naplementében, közben megtapasztalhatjuk az elalvó és

egyben ébredő természet hangjait, neszeit.

Helyszín: Aggtelek, Baradla-tető.

Találkozó: Aggtelek, Baradla-barlang fogadótérsége, Tourinform előtt.

Hossza, időtartama: 4 km, 2 óra.

A túrák előzetes bejelentkezéssel indulnak (legkésőbb egy nappal a túraindulás előtt: július 31), min. 5 fő
jelentkezése vagy 5 egész jegy megváltása esetén. A túrán részt vevők maximális létszáma 30 fő.

Részvételi díj: 1000 Ft/fő – teljes árú, 700 Ft/fő – min. 10 fős csoport esetén, 500 Ft/fő – diák, nyugdíjas,
2000 Ft/család.

Információ: Tourinform-Aggtelek, 48/503-000, naturinform.anp@gmail.com

PPrrooggrraammaajjáánnllóó

https://www.facebook.com/pages/Aggteleki-Nemzeti-Park/117404968312929
http://anp.hu/hu/mainpage/site
http://www.anp.hu/hu/2015-ben-is-augusztus-a-rakoczi-es-a-vass-imre-barlang-honapja
http://www.anp.hu/hu/josvafoi-hagyomanyorzo-es-muveszeti-napok
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Augusztus 6. 1000, Családi Nap - Irány a ménes!
Túra Gergés-lápára, a hucul ménes megtekintése.

Helyszín: Jósvafő, Kúria Oktatóközpont.

Részvételi díj: 500 Ft/család.

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

Augusztus 8. 1800, Forró nyári naplementék
A Baradla-tető kilátópontjáról gyönyörködhetünk a
naplementében, közben megtapasztalhatjuk az elalvó és

egyben ébredő természet hangjait, neszeit.

Helyszín: Aggtelek, Baradla-tető.

Találkozó: Aggtelek, Baradla-barlang fogadótérsége, Tourinform előtt.

Hossza, időtartama: 4 km, 2 óra.

A túrák előzetes bejelentkezéssel indulnak (legkésőbb egy nappal a túraindulás előtt: augusztus 7.), min.
5 fő jelentkezése vagy 5 egész jegy megváltása esetén. A túrán részt vevők maximális létszáma 30 fő.

Részvételi díj: 1000 Ft/fő – teljes árú, 700 Ft/fő – min. 10 fős csoport esetén, 500 Ft/fő – diák, nyugdíjas,
2000 Ft/család.

Információ: Tourinform-Aggtelek, 48/503-000, naturinform.anp@gmail.com

Augusztus 8. 1800, Mészáros János Elek koncertje a Baradlában
Helyszín: Aggtelek, Baradla-Barlang

Időpont: 2015. augusztus 8; 1800

Jegyárak: 3500 Ft/fő

További információ: Tourinform - Aggtelek, +36/48 503 000,
naturinform.anp@gmail.com, anp.hu

PPrrooggrraammaajjáánnllóó

https://www.facebook.com/pages/Aggteleki-Nemzeti-Park/117404968312929
http://anp.hu/hu/mainpage/site
http://www.anp.hu/hu/meszaros-janos-elek-koncertje-a-baradlaban
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Augusztus 13. 1000, Családi Nap - Vízi parányok
Kiselőadás a vízi makrogerinctelenekről, vízvizsgálat,
mikroszkópos vizsgálódás.

Helyszín: Jósvafő, Kúria Oktatóközpont.

Részvételi díj: 500 Ft/család.

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

Augusztus 14. 1800, Manó Matyi nyomoz
Játékos séta bábokkal az elveszett szalamandra-királylány
nyomában. Családoknak ajánlott program, 5-12 éves korú

gyerekekkel.

Helyszín: Aggtelek, Baradla-barlang fogadótérsége.

Találkozó: Aggtelek, Tourinform.

Hossza, időtartama: 500 m, 1 óra.

A túra előzetes bejelentkezéssel (legkésőbb augusztus 13-ig) indul, min. 5 fő jelentkezése vagy 5 egész
jegy megváltása esetén. A túrán részt vevők maximális létszáma 30 fő.

Részvételi díj: 1000 Ft/fő – teljes árú, 700 Ft/fő – min. 10 fős csoport esetén, 500 Ft/fő – diák, nyugdíjas,
2000 Ft/család.

Információ: Tourinform-Aggtelek, 48/503-000, naturinform.anp@gmail.com

Augusztus 14. 1800, A természet templomában
Ahogyan a természet elcsendesedik, csendesedjen el lelkünk is. A
szakvezetett séta a műemlék református templomig tart.

Helyszín: Jósvafő.

Találkozó: Jósvafő, Baradla-barlang fogadótérsége.

Hossza, időtartama: 2 km, 2 óra.

A túra előzetes bejelentkezéssel (legkésőbb augusztus 13-ig) indul, min. 5 fő jelentkezése vagy 5 egész
jegy megváltása esetén. A túrán részt vevők maximális létszáma 30 fő. Részvételi díj: 1000 Ft/fő – teljes
árú, 700 Ft/fő – min. 10 fős csoport esetén, 500 Ft/fő – diák, nyugdíjas, 2000 Ft/család.

Információ: Tourinform-Aggtelek, 48/503-000, naturinform.anp@gmail.com

PPrrooggrraammaajjáánnllóó

https://www.facebook.com/pages/Aggteleki-Nemzeti-Park/117404968312929
http://anp.hu/hu/mainpage/site
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Augusztus 15. 900, A természet patikája
A Vörös-tó körül tett sétánk során képzett fitoterapeuta
vezetésével ismerkedhetünk számos hasznos gyógynövénnyel,

gyógyhatásaikkal, használatuk módjával és a velük kapcsolatos
legendákkal, érdekességekkel.

Helyszín: Vörös-tó és környéke – Aggtelek és Jósvafő között

Találkozó: Vörös-tói látogatóközpont – Aggtelek és Jósvafő között

Hossza, időtartama: 1,5 km, 2 óra

A túra előzetes bejelentkezéssel (legkésőbb augusztus 14-ig) indul, min. 5 fő jelentkezése vagy 5 egész
jegy megváltása esetén. A túrán részt vevők maximális létszáma 30 fő.

Részvételi díj: 1000 Ft/fő – teljes árú, 700 Ft/fő – min. 10 fős csoport esetén, 500 Ft/fő – diák, nyugdíjas,
2000 Ft/család.

Információ: Tourinform-Aggtelek, 48/503-000, naturinform.anp@gmail.com

Augusztus 20. „VILÁGÖRÖKSÉG 20”
20% kedvezmény a felnőtt barlangtúra-jegyek árából, a naponta
induló túrák esetében.

Információ: Tourinform-Aggtelek, 48/503-000,
naturinform.anp@gmail.com

Augusztus 21-23. VII. Jósvafői Hucul Lovasnapok, Falunap és IV.
Nemzetközi Patkolókovács Verseny
Helyszín: Lovaspálya, Jósvafő

Információ: Tourinform-Aggtelek, Tel: 48/503-000,
naturinform.anp@gmail.com

A programkiírást weboldalunkon folyamatosan frissítjük!

PPrrooggrraammaajjáánnllóó

https://www.facebook.com/pages/Aggteleki-Nemzeti-Park/117404968312929
http://anp.hu/hu/mainpage/site
http://www.anp.hu/hu/vii-josvafoi-hucul-lovasnapok-falunap-es-iv-nemzetkozi-patkolokovacs-verseny
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Augusztus 22. 800, Az Aggteleki-karszt szívében
Megismerhetjük a karsztvidék néhány jellegzetes felszíni
formakincsét: a töbröket és a forrásokat, majd Derenk romfalu

és a Szádvár érintésével jutunk el a Szalamandra Házba.

Útvonal: Jósvafő-Szögliget.

Találkozó: Jósvafő, Kúria Oktatóközpont, 8.00

Hossza, időtartama: 16 km, 5 óra.

A túra előzetes bejelentkezéssel (legkésőbb augusztus 19-ig) indul, min. 10 fő jelentkezése vagy 10 egész
jegy megváltása esetén. A túrán részt vevők maximális létszáma 30 fő. A visszautazásról az ANPI
gondoskodik.

Részvételi díj: 1500 Ft/fő – teljes árú, 1200 Ft/fő – min. 10 fős csoport esetén, 1000 Ft/fő – diák,
nyugdíjas, 2500 Ft/család.

Információ: Tourinform-Aggtelek, 48/503-000, naturinform.anp@gmail.com

Augusztus 29. 900, A titokzatos Kelemér
A Keleméri Mohosok tőzegmohás lápjai egy egykori földvár, a
Mohosvár alatt húzódnak. Környezetükhöz sok legenda kötődik.

Helyszín: Kelemér.

Találkozó: Kelemér, Mohos-ház bemutatóhely.

Hossza, időtartama: 6 km, 3 óra.

A túra előzetes bejelentkezéssel (legkésőbb augusztus 28-ig) indul, min. 5 fő jelentkezése vagy 5 egész
jegy megváltása esetén. A túrán részt vevők maximális létszáma 30 fő.

Részvételi díj: 1000 Ft/fő – teljes árú, 700 Ft/fő – min. 10 fős csoport esetén, 500 Ft/fő – diák, nyugdíjas,
2000 Ft/család.

Információ: Tourinform-Aggtelek, 48/503-000, naturinform.anp@gmail.com
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Augusztus 29. 1800, Forró nyári naplementék
A Baradla-tető kilátópontjáról gyönyörködhetünk a
naplementében, közben megtapasztalhatjuk az elalvó és

egyben ébredő természet hangjait, neszeit.

Helyszín: Aggtelek, Baradla-tető.

Találkozó: Aggtelek, Baradla-barlang fogadótérsége, Tourinform előtt.

Hossza, időtartama: 4 km, 2 óra.

A túrák előzetes bejelentkezéssel indulnak (legkésőbb egy nappal a túraindulás előtt: augusztus 28.),
min. 5 fő jelentkezése vagy 5 egész jegy megváltása esetén. A túrán részt vevők maximális létszáma 30
fő.

Részvételi díj: 1000 Ft/fő – teljes árú, 700 Ft/fő – min. 10 fős csoport esetén, 500 Ft/fő – diák, nyugdíjas,
2000 Ft/család.

Információ: Tourinform-Aggtelek, 48/503-000, naturinform.anp@gmail.com
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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.

A Szalamandra Ház vendégei az itt töltött harmadik éjszaka után 50 %-os
kedvezménnyel vehetik igénybe a kombinált túra kedvezményt.

Az Edelényi Kastélysziget látogatói 20% kedvezményt vehetnek igénybe naponta
induló barlangtúráink árából. Azok, akik először valamelyik barlangtúránkon
vesznek részt, a Kastélyszigetre válthatnak belépőt 20%-os kedvezménnyel.

Miskolc Pass kártyával rendelkező látogatóink 20% kedvezménnyel válthatják
meg teljes árú (felnőtt) belépőiket a Baradla-barlang Vörös-tói túrájára.
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