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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
Szeptember 05. VII. Gömöri Gyümölcsfesztivál
Időpont: 2015. szeptember 05. szombat.
Helyszín: Aggtelek, Baradla-barlang előtti fogadó térség
Az esemény további részleteit megtalálja weboldalunkon.
Szeptember 05. Nomád Baradla Underground Trail
Meseszép útvonal a Baradla-barlang járataiban és az Aggteleki-

karszt, kihívásokkal teli erdeiben. A Világörökség részét képező

helyszínen, negyedik alkalommal megrendezendő terepfutó

versenyen kipróbálhatod önmagadat, és futva végigjárhatod az ország

leghosszabb barlangjának egy részét.
Időpont: 2015. szeptember 05.

Helyszín: Aggtelek, Nomád Baradla Kemping és Turistaszálló
Az esemény további részleteit megtalálja weboldalunkon.
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Hírmorzsák
ZSELKYELENCSEVÉGEN A
FARKASLÁNY

segítségével ismerkedjenek a terület gyógyító

Ritka látványt vett fel

kérjük látogasson el weboldalunkra.

egyik

növényeivel. - kezdi beszámolóját túravezetőnk.

automata

vadkameránk. Nem titok,
hogy egy ideje újra megjelent a farkas az
Aggteleki-karszt területén, de ezeket az óvatos
állatokat

nem

Legkönnyebben

könnyű

nyomaikat

lehet

megfigyelni.
megtalálni,

esetleg prédájuk maradékát, még ritkábban
hangjukat lehet hallani, de szabad szemmel
farkast

látni

már

tényleg

nagyon

ritka

eseménynek számít. Szerencsére a jó helyre

rejtett vadkamerának köszönhetően mindenki

vethet

egy

pillantást

Zselykére,

a

fiatal

nőstényfarkasra. Ha ön is kíváncsi rá, kérjük
látogasson el weboldalunkra.

ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ,
ÍRHATOTT VOLNA...

A teljes, képes beszámolóért, és a részletekért

LOVASNAPOK - KÉPEK ÉS
EREDMÉNYEK
Lezajlott a VII. Jósvafői Hucul Lovasnapok,

Falunap

és

IV.

Nemzetközi

Verseny. Az eseményt megelőző napokban a
hőséget az eső váltotta fel, de a megnyitóra az is

elállt, így kellemes, enyhe idő, és a szárazságból
magához

térő,

zöldülő

ÖN

IS

természet

várta

a

résztvevőket. A lovas versenyszámok, és a
patkolókovácsok viadala is jó hangulatban telt, a
legnehezebb dolga talán a zsűrinek volt, hogy

kiválasszák a legjobbat a nagyon jók közül. A

versenyeredményeket,

AMIT

Patkolókovács

illetve

megnézheti weboldalunkon.

Évente sok, és szerencsére egyre több látogató
érkezik hozzánk. Van aki túrázni, barlangászni,
szeretne, még mások inkább a passzív pihenést
kedvelik. De az biztos, hogy minden látogatónk
élményekkel tele távozik. Szeretnénk, ha ezeket
az élményeket megosztanák velünk, és rajtunk
keresztül mindenki mással is. Weboldalunkon
lehetőséget biztosítunk a megjelenésre .
A kánikula sem riasztotta vissza a szombati
gyógynövény-ismereti séta érdeklődőit attól,
hogy meglátogassák az Aggtelek és Jósvafő
között található Vörös-tavat és szakvezető

facebookon

képeket

Hírmorzsák
CÍMLAPON A KÉK MEZTELENCSIGA

Nagy méretű, akár a 20 cm-es hosszt is elérheti.

Nem csak az egzotikus helyek élővilága lehet
sokszínű. Kis odafigyeléssel hazánk területén is
találhatunk
élőlényeket.

érdekes

színű,

vagy

mintázatú

Alapszíne kék, de ennek több árnyalatát is
viselheti,

a

meztelencsiga

türkizestől

a

lilásig.

hazánkban

természetvédelmi értéke 5000 Ft.

A

kék

védett,

A kék meztelencsiga (Bielzia coerulans) a Kárpátok

Tudta, hogy Magyarországon két fokozottan

hegységben, és az Aggteleki-karszton fordul elő

melyek ezek a fajok, kérjük látogasson el

bennszülött

faja,

hazánkban

a

Zempléni-

leggyakrabban, tűlevelű, és lombhullató erdők

védett csigafaj él? Ha szeretné megtudni, hogy
weboldalunkra.

nedves aljnövényzetében. Hazai elterjedésének

déli határa valószínűleg a Szatmár-Beregi síkságon
van.

Növényevő,

szívesen

bogyókat, de akár gombát is.

fogyaszt

lédús
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Programajánló
Szeptember 05. VII. Gömöri Gyümölcsfesztivál
Időpont: 2015. szeptember 05. szombat.
Helyszín: Aggtelek, Baradla-barlang előtti fogadó térség
Az esemény további részleteit megtalálja weboldalunkon.
Szeptember 05. Nomád Baradla Underground Trail
Meseszép útvonal a Baradla-barlang járataiban és az Aggtelekikarszt, kihívásokkal teli erdeiben. A Világörökség részét képező

helyszínen, negyedik alkalommal megrendezendő terepfutó versenyen

kipróbálhatod önmagadat, és futva végigjárhatod az ország leghosszabb

barlangjának egy részét.

Időpont: 2015. szeptember 05.
Helyszín: Aggtelek, Nomád Baradla Kemping és Turistaszálló
Az esemény további részleteit megtalálja weboldalunkon.
Szeptember 18. 1700, 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 szeptember 17-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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Programajánló
Szeptember 19. 1800, Szeptemberi szarvasbőgés az Aggtelekikarszton
Az őszi színes lombú erdők egyedi hangulatú pillanatai a hűvös
őszi estéken a szarvasbikák bőgése.
Helyszín, találkozó: Jósvafő,Baradla-barlang fogadótérsége, jósvafői jegypénztár
Hossza, időtartama: 2 km, 2 óra.
A túrák előzetes bejelentkezéssel (legkésőbb szeptember 18-ig) indulnak, 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
Szeptember 19. 1800, Szarvasbőgés a Zemplénben
Helyszín, találkozó: Erdőbényei Fás Legelő Természetvédelmi
Terület parkolója.

Hossza, időtartama: 1 km, 2 óra.
A túrák előzetes bejelentkezéssel (legkésőbb szeptember 18-ig) indulnak, 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: Zempléni Tájegységi Iroda, zemplentura@gmail.com
Szeptember 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
Szeptember 20. 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. Hiteles információkat kaphatunk kisebb-nagyobb
bajaink házi kezeléséhez.
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 szeptember 19-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

Olvassa el előző túránk beszámolóját weboldalunkon.

Szeptember 23. 0900, Takarítási Világnap – együttműködő iskolák
részére

Helyszín: Jósvafő, Kúria Oktatóközpont.
A részvétel ingyenes.
Előzetes jelentkezés szükséges, határidő: szeptember 18.
Információ: Kúria Oktatóközpont, 48/350-056, anp.oktatas@index.hu
Szeptember 25. 1500, Szent Mihály napi Játszóház
Helyszín: Kúria Oktatóközpont.
A részvétel ingyenes.
Információ: Kúria Oktatóközpont, 48/350-056, anp.oktatas@index.hu
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Programajánló
Szeptember 26. 1800, Szeptemberi szarvasbőgés az Aggtelekikarszton
Az őszi színes lombú erdők egyedi hangulatú pillanatai a hűvös
őszi estéken a szarvasbikák bőgése.
Helyszín, találkozó: Aggtelek, Baradla-barlang fogadótérsége, Tourinform előtt.
Hossza, időtartama: 2 km, 2 óra.
A túrák előzetes bejelentkezéssel (szeptember 25-ig) indulnak, 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
Szeptember 26. 1800, Szarvasbőgés a Zemplénben
Helyszín, találkozó: Erdőbényei Fás Legelő Természetvédelmi
Terület parkolója.

Hossza, időtartama: 1 km, 2 óra.
A túrák előzetes bejelentkezéssel (szeptember 25-ig) indulnak, 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: Zempléni Tájegységi Iroda, zemplentura@gmail.com
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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.

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.
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.

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