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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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Kiemelt ajánlatunk
MAGYAR NEMZETIPARKOK HETE
A Magyar Nemzeti Parkok Hete országos programsorozat
keretében egy héten keresztül kedvezményes felszíni, és felszín
alatti túrákkal, játszóházzal, éjszakai túrával, teljesítménytúrával
várjuk kedves látogatóinkat. A részleteket tekintse meg
programajánlónkban, illetve weboldalunkon.

BARLANGOK VILÁGNAPJA
A Barlangok Világnapja alkalmából nyílt napok keretében lehet

megismerkedni az Aggteleki-karszt földalatti kincseivel. A

megadott napon minden látogató „osztálykirándulás csoportjegy”

váltására jogosult az adott barlangnál a naponta induló túrák esetében
Június 25.: Baradla-barlang, aggteleki, jósvafői rövidtúra. Kiegészítő programként filmvetítés a Vörös-

tói Fogadóközpontban és a bódvaszilasi Művészetek Magtárában.
Június 26.: Baradla-barlang, vörös-tói középtúra

Június 27.: Baradla-barlang, hosszútúra (20% kedvezmény a felnőtt- és a diákjegy árából is)
Június 28.: Rákóczi- és Vass Imre-barlang
További információért kérjük látogasson el weboldalunkra.
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Hírmorzsák
MEDVE JÁRT A
KARSZTON
2015. május 3-án egy
Lengyelországban GPS
jeladóval

ellátott

Aggteleki

Nemzeti

barna medve jött át az
Park nyugati határánál.

nyilvántartott medve a kapott tájékoztatás

szerint nem agresszív természetű, de mivel
ragadozóról van szó, mindenképp szükséges az
alapvető biztonsági szabályok betartása. Nézze
meg őket weboldalunkon!

LENGYEL BARNA MEDVE KUTATÓ
PROJEKT

Az állat több napos látogatás után visszatért
Szlovákiába.

A medve egy hím példány, és mivel most van

párzási időszak a párkeresés során a ragadozók

nagyobb területeket kóborolnak be, és az esetek
többségében

később

élőhelyükre.

visszatérnek

eredeti

A barna medve (Ursus arctos) Magyarországon

fokozottan

védett

faj,

melynek

pénzben

kifejezett természetvédelmi értéke 250.000 Ft.

Tilos a védett állatfajok egyedeinek zavarása,

károsítása,

védett

kínzása,

fajok

elpusztítása.

Fokozottan

károsítása,

elpusztítása

bűncselekmény.

Kutatókból és a természetvédő biológusokból
álló csoport vagyunk, akik a barna medve
ökológiai, védelmi és megfigyelési projekben
dolgozunk

együtt

Lengyelországban.

Székhelyünk a Lengyel Tudományos Akadémia

Természetvédelmi Intézetében Krakkóban és a
Tátrai Nemzeti Parkban található. 2009-2011-ben

készítettük elő a „Lengyel Barna Medve Védelmi
és Menedzsment Projekt”-et a Környezetvédelmi
Minisztérium számára. Az egyik legfontosabb

Az európai barnamedve korábban általánosan

intézkedés, amire rámutatott ez a terv, a

csak néhány magasabb hegységben található

erősítése, valamint a barna medve állomány

de

országok

elterjedt faj volt, de napjainkra ma már leginkább

Kárpátok

országai

közötti

együttműködés

meg. Az erdélyi Kárpátokban jelentős a számuk,

védelmének fontossága, nem csak az egyes

hegységekben, így például az Alacsony- és

Lengyelországban - és nem csak ott - a

stabil

állományaik

vannak

a

szlovákiai

Magas Tátrában, a Fátrában, valamint a Szlovák-

szintjén.

A

legtöbb

medve

határokon keresztül is vándorol. Néhányan tagjai

paradicsomban is - amely közvetlenül határos a

vagyunk a Természetvédelmi Világszövetség

az Aggteleki-hegységgel.

Jelenleg

Szlovák-karszttal - és egy földrajzi egységet alkot
A

Lengyelországban

megjelölt,

Iwo

néven

(IUCN)

Európai
egy

Medve
kutatási

Munkacsoportjának.
projeken

dolgozunk

(GLOBE) – amely a globális felmelegedésre és az
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Hírmorzsák
ember által a barna medve ökológiájára gyakorolt

hatásra fókuszál. A GLOBE számos norvég
egyetemmel és a Skandináv Barna Medve
Kutatási Projekttel együttműködve, a LengyelNorvég Kutatási Program támogatásával végzi
tevékenységét. A
Bővebb

projekt 2016 végéig tart.

információért

látogasson

weboldalunkra.

el

Magyar

Rovartani

szentjánosbogarat

a

luciferin

nevű

anyag

a

luciferáz

enzim

jár. A bogár a világítószerv oxigén oxigénellátásának

szabályozásával

nagyon

Társaság

választotta

a

a

2015.

nagy
év

Nemzetközi

jó

hatásfokkal

ki-be

fény

hő

alig

keletkezik.

(A

felforrósodó

teszi ki a fény.)
A

ugyanis

nagy

szentjánosbogár

folyamatosan világít. A trópusi

fajok fénye azonban az adott

fajra jellemző gyakorisággal és

erősséggel villog.

világítani képes.

Aki nyári éjszakákon erdőszéleken, réteken sétál,
apró, zöldesfehér fénypontokat láthat a fűben –
a szentjánosbogarak lámpásait. A repkedő hím
pontosan ezt a fényt keresi. Ha ilyet észrevesz,
repülésre

képtelen nőstény bogár vár rá. Mikor egymásra
találtak, a rövid nász után a hím hamar el is
pusztul, de a tojásait lerakó nőstény sem sokkal
éli túl. A tojásokból kikelő lárvák csigákkal

Az éjszaka sötétjében felparázsló eleven
fényforrás már régen felkeltette az emberek
figyelmét.

Számos

hiedelem

kapcsolódik

a

szentjánosbogárhoz, mely nevét is Szent János (a
szávoknál Szent Iván) napjáról, június 24-éről
kapta: a nyári napforduló napja éppen a
szentjánosbogarak fő rajzási idejére esik. További
információért
weboldalunkra.

kérjük

látogasson

táplálkoznak. Ők is világítanak, de nem azért,
hogy könnyebben megtalálják a másikat, hanem,
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fény

villanykörtéknél az energia alig 4 százalékát

Évének

szárnyatlan,

a

százaléka a fénytermelésre fordítódik, miközben

élettani megnyilvánulása az, hogy

odalent

működik:

előállításához használt energia több mint 90

legismertebb és legfeltűnőbb

hogy

potroh

segítségével oxidálódik, ami fény kibocsátásával

elválaszthatatlanok: e bogárfaj

tudja,

a

világítószervében keletkezik. A világítószervben a

nyilvánította. A szentjánosbogár

és

fénye

úgynevezett hideg fény, ugyanis a folyamat

esett a választás, mert az UNESCO 2015-öt
Fény

szentjánosbogarak

A szentjánosbogarak által kibocsátott fény

rovarának. Azért is szerencsés, hogy erre a fajra

a

A

kapcsolgathatja a lámpását.

AZ ÉV ROVARA A NAGY
SZENTJÁNOSBOGÁR
A

hogy elriasszák a ragadozókat.

Kövess minket facebookon is!

el

Programajánló
Környezetvédelmi Világnap – együttműködő iskoláknak
Helyszín, időpont: Jósvafő, Kúria Oktatóközpont, 0900
A részvétel ingyenes.
Előzetes jelentkezés szükséges, határidő: június 3.
Információ: Kúria Oktatóközpont, 48/350-056, anp.oktatas@index.hu
Tiszavirág vízitúra
Koranyári ártéri túra indul a Bodrogzugban abban a reményben,
hogy több más program mellett az esti órákban sikerül

megcsodálni, lencsevégre kapni a tiszavirágzást is a Bodrog

bodrogkeresztúri szakaszán.

Helyszín: Bodrogzug - Bodrogkeresztúr
Találkozó: 1400-kor az Unió Vízitelepen (Tokaj)
Hossza: 8 km-es víziút a Bodrogzugban a Zsaró-ér érintésével, majd a Bodrog bodrogkeresztúri szakasza.
Időtartama: 1400-1800 óráig Bodrogzug, majd a Bodrog, a kérészek rajzáshoz igazodva, 2100-ig.
A program min. 10 fővel indul.
Részvételi díj: 2.200 Ft/fő (kenu:1.000 Ft, regisztráció és a túra díja:1.200 Ft)
Információ: Zempléni Tájegységi Iroda, zemplentura@gmail.com, 06-20/589-18-22
Barangolás a Baradla-barlang tetején
Mikor szántottak ördögök Aggtelek határában? Hogyan néz ki a
karsztfelszín? Ilyen és ezekhez hasonló kérdésekre kap választ
az, aki részt vesz túránkon.
Helyszín: Aggtelek, Baradla-tető.
Találkozó: Aggtelek, Baradla-barlang fogadótérsége, Tourinform előtt, 1430
Hossza, időtartama: 3 km, 1,5-2 óra.
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, tel: 48/503-000, naturinform.anp@gmail.com
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Programajánló
Lepkelesen
Az Aggteleki Nemzeti Park változatos és bámulatos lepkéit
figyelhetjük meg a sok csodát rejtő Tohonya-völgyben.
Helyszín: Jósvafő, Tohonya-völgy.
Találkozó: Jósvafő, Kúria Oktatóközpont, 900
Hossza, időtartama: 4 km, 3 óra.
A túra előzetes bejelentkezéssel (legkésőbb június 12-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
Manó Matyi nyomoz
Játékos séta bábokkal az elveszett szalamandra-királylány
nyomában. Családoknak ajánlott program, 5-12 éves korú

gyerekekkel.

Helyszín: Aggtelek, Baradla-barlang fogadótérsége, 1000
Találkozó: Aggtelek, Tourinform.
Hossza, időtartama: 500 m, 1 óra.
A túra előzetes bejelentkezéssel (legkésőbb június 12-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
Magyar Nemzeti Parkok Hete
Kedvezményes barlangtúrák (20%) és felszíni túrák (50 %).
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Programajánló
Kedvezményes barlangtúrák a Baradla-barlangban
Helyszín: aggteleki rövidtúra, jósvafői rövidtúra, vörös-tói
középtúra
Időpont: túratípusonként változó időpontok
Időtartam: 1-1,5 óra (túratípusonként változó)
Táv: 1 km-2,3 km
A túrák a meghirdetett kötelező időpontokban már 1 fő jelentkezése esetén is indulnak, egyéb
időpontban a forgalom függvénye

Információ: Tourinform-Aggtelek, tel: 48/503-000, naturinform.anp@gmail.com
Éjszaka a karszton – szentjánosbogarak nyomában
Naplemente után új szereplők lépnek a természet színpadára.
Helyszín: Aggtelek.
Találkozó: Aggtelek, Baradla-barlang fogadótérsége, Tourinform előtt, 2000
Hossza, időtartama: 8 km, 3 óra.
A túra előzetes bejelentkezéssel (legkésőbb június 18-ig) indul, min. 5 fő jelentkezése vagy 5 egész jegy

megváltása esetén. A túrán részt vevők maximális létszáma 30 fő.

Részvételi díj: 500 Ft/fő – teljes árú, 350 Ft/fő – min. 10 fős csoport esetén, 250 Ft/fő – diák, nyugdíjas,
1000 Ft/család.
Információ: Tourinform-Aggtelek, 48/503-000, naturinform.anp@gmail.com
Június 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
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Programajánló
Föld alatti és föld feletti teljesítménytúrák – Csillagvizsgáló 10,
Baradla 20, Hucul 30, Szelce 50
Teljesítménytúra részben a Baradla-barlang vörös-tói szakaszán
keresztül jubileumi távokon.
A Vasutas Természetjáró Baráti Kör (Bánréve) és az Aggteleki Nemzeti Park
Igazgatóság közös szervezése.
Helyszín, időpont: Aggtelek, Jósvafő és térségük, 630-2130 .
A programra előzetes bejelentkezést kérünk. A regisztrációs felületet itt érheti el.
A résztvevők maximális száma 200 fő. A barlangi szakaszra csak 100 fő jelentkezhet!
Nevezési díj: 600 Ft barlangi szakasz nélkül, 1400 Ft barlangi szakasszal.
Információ: Tourinform-Aggtelek, 48/503-000, naturinform.anp@gmail.com
Vasutas természetjáró Baráti Kör – Tóth Ferenc Attila: 06-30/919-77-44, bringa1@citromail.hu
Barlangok Világnapja - 20 éves a Világörökség cím
Programok: Játszóház, Zöld Sziget.
Helyszín: Aggtelek, Baradla-barlang fogadótérsége.
A részvétel ingyenes.
Információ: Tourinform-Aggtelek, 48/503-000, naturinform.anp@gmail.com
Június 25-28. Barlangok Világnapja
A Barlangok Világnapja alkalmából nyílt napok keretében lehet
megismerkedni az Aggteleki-karszt földalatti kincseivel. A
megadott napon minden látogató „osztálykirándulás csoportjegy”
váltására jogosult az adott barlangnál a naponta induló túrák esetében.
Június 25.: Baradla-barlang, aggteleki, jósvafői rövidtúra. Kiegészítő programként filmvetítés a
Vörös-tói Fogadóközpontban és a bódvaszilasi Művészetek Magtárában.
Június 26.: Baradla-barlang, vörös-tói középtúra
Június 27.: Baradla-barlang, hosszútúra (20% kedvezmény a felnőtt- és a diákjegy árából is)
Június 28.: Rákóczi- és Vass Imre-barlang
Információ: Tourinform-Aggtelek, 48/503-000, naturinform.anp@gmail.com
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Programajánló
A természet patikája
A Vörös-tó körül tett rövid sétánk során gyógynövényekkel
ismerkedhetünk és hallhatunk azok gyógyhatásairól is.
Helyszín: Vörös-tó és környéke – Aggtelek és Jósvafő között
Találkozó: Vörös-tói látogatóközpont – Aggtelek és Jósvafő között, 900
Hossza, időtartama: 1,5 km, 2 óra
A túra előzetes bejelentkezéssel (legkésőbb június 26-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
Barangolás a Baradla tetején
Mikor szántottak ördögök Aggtelek határában? Hogyan néz ki a
karsztfelszín? Ilyen és ezekhez hasonló kérdésekre kap választ

az, aki részt vesz túránkon.
Helyszín: Aggtelek, Baradla-tető.

Találkozó: Aggtelek, Baradla-barlang fogadótérsége, Tourinform előtt, 1430
Hossza, időtartama: 3 km, 1,5-2 óra.
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, tel: 48/503-000, naturinform.anp@gmail.com
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Programajánló
Titkokat rejtő Világörökség
Útvonal: Gombaszögi-barlang, Szilicei-jégbarlang, Borzova,
Kecső, Kecső-völgy, Baradla-völgy, Aggtelek - Baradla-barlang.
Találkozó: Aggtelek, Baradla-barlang fogadótérsége, Tourinform előtt, 800.
Utazás az ANPI autóbuszával a Gombaszögi-barlanghoz, gyalog vissza.
Gyalogtúra hossza, időtartama: 20 km, 7 óra.
A túra előzetes bejelentkezéssel (legkésőbb június 25-ig) indul, min. 10 fő jelentkezése vagy 10 egész jegy
megváltása esetén. A túrán részt vevők maximális létszáma 30 fő. Az odautazásról 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

10
www.anp.hu

Kövess minket facebookon is!

Állandó akcióink
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.

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.
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.

Azok a vendégek, akik Nyíregyházán felmutatják az Aggtelken megváltott
belépőjüket, 10% kedvezménnyel léphetnek be az Állatparkba, illetve ugyanez
a helyzet fordított esetben is.

11
www.anp.hu

Kövess minket facebookon is!

