
 
 
 
 
 

 

„Barlangoljunk!” 
március a barlangok hónapja 

 
 
A Magyar Nemzeti Parkok márciusban hazánk látogatható barlangjait kívánják 

megismertetni a föld alatti túrák iránt érdeklődőkkel. A „Barlangoljunk!” kampány célja 

hazánk különleges barlangjainak bemutatása, népszerűsítése. A hónap során az érintett 

nemzetipark-igazgatóságok különleges barlangi programokkal és jelentős kedvezményekkel 

várják a látogatókat. 

 
Az Aggteleki Nemzeti Park barlangjaiban 20% és 50% kedvezmény várja az 
odalátogatókat. A Balaton-felvidéki Nemzeti Parkban is számos kedvezményes és 
színes program – éjszakai kalandtúra, geobotanikai túra stb. – várja a kicsiket és 
nagyokat egyaránt. A Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság szervezésében „Föld 
alatti világ a főváros alatt” címmel interaktív geológiai bemutató és tanösvény-
bejárás színesíti a kínálatot. A Duna–Dráva Nemzeti Parkban remek családi 
programok várhatók – manótúra és egyéb érdekességek. Végül, de nem utolsó 
sorban a Bükki Nemzeti Parkban ősrégészeti túrákkal várják az érdeklődőket. És 
persze mindez kedvezményes árakon. 

Vegyen részt március folyamán az élményeket tartogató különleges barlangi 
programokon! Ismerje meg hazánk nemzetközi szinten is egyedülálló barlangjait a 
barlangi tematikus hónap során! Meggyőződésünk, hogy a barlangok bemutatása 
fontos eszköz e sérülékeny természeti értékek megőrzésében. 

Részletes információ: magyarnemzetiparkok.hu/barlangolas. 

Az egyéb aktuális információkat keresse a Magyar Nemzeti Parkok Facebook-
oldalán, de kövessen minket akár Instagramon is. 

A rendezvénysorozat együttműködő partnere a Magyar Turizmus Zrt. 
 

  



MÁRCIUSI BARLANGI PROGRAMOK, KEDVEZMÉNYEK 

 
 

Aggteleki Nemzeti Park 

 
Baradla-barlang 
Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 20% kedvezményt biztosít márciusban a Baradla-
barlang aggteleki, jósvafői és vörös-tói látogatása során kizárólag a standard felnőtt jegyárból. 

Leírás: Az Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt barlangjait az UNESCO Világörökség 
Bizottsága 1995. december 6-án nyilvánította a világörökség részévé. Bár a világ kulturális és 
természeti öröksége között számos barlang szerepelt, ezek főként az ott található 
kultúrtörténeti értékek (régészeti leletek, falfestmények, vallási emlékek) miatt kerültek az 
emberiség féltve őrzött kincsei közé. 
 
Rákóczi-barlang 
A barlang március 21-27. között 50% kedvezménnyel látogatható! 

Leírás: A vízszint alatti oldódással kialakult Rákóczi-barlang az Aggteleki- és a Szlovák-
karszt más barlangjaival együtt 1995 óta a világörökség része. A hegytömb legtöbb ürege, így 
a Rákóczi-barlang is a különösen dús és változatos kalcit előfordulásairól nevezetes. A 
barlang járatai több helyen a karsztvízszint alá nyúlnak, a látogató e helyeken barlangi tavakat 
lát. A különböző típusú kiválások nagy mennyisége mellett azok nagy változatossága, 
valamint a színgazdagság ad a barlangnak egyedi képet. 
 
Vass Imre-barlang 
A barlang március 21-27. között 50% kedvezménnyel látogatható! 

Leírás: Az Aggteleki-karszt egyik legjelentősebb üregrendszere a Jósvafőtől északnyugatra 2 
km távolságban, a Tohonya-völgy északi végén nyíló, a Kis-Tohonya-forrás felszín alatti 
vízrendszerében kialakult Vass Imre-barlang, amely az Aggteleki- és Szlovák-karszt más 
barlangjaival együtt 1995 óta a világörökség része. Az időszakosan aktív patakos barlang 
járatai triász időszaki mészkőben és dolomitban alakultak ki. A helyenként kettő vagy három 
szintre tagozódó járatrendszer összhosszúsága 2185 m. A barlang változatos formájú, méretű 
és színű cseppkőképződményei páratlanul szép látványt nyújtanak. 
 
További információ a www.anpi.hu oldalon. 

 
 
 
 

Balaton-felvidéki Nemzeti Park 

 
Erdőkerülő geobotanikai túra a Szentgáli Tiszafás TT-ben és barlangi kalandtúra a 
Szentgáli-kőlikban – 65 éves védett a Szentgáli Tiszafás TT 
Barlangok hónapja alkalmából kedvezményes alap túrán vehetnek részt a kalandra vágyó 
túrázók a Szentgáli-kőlik barlangban. A térítésmentes geobotanikai túra során pedig a már 65 
éve védetté nyilvánított Szentgáli Tiszafás Természetvédelmi Területre látogatunk el. 
 
 



Geobotanikai túra a Szentgáli Tiszafás TT-be 

Bándról indulva már a faluban megcsodálhatjuk a Bándi-patak és a bővizű Séd 
összefolyását, az egyik kertben barlangüreget fedezhetünk fel, és egy - szinte eredeti 
formában megőrződőtt - vízimalom mellett is elhaladunk. Hamarosan az Esseg-vár 
gyönyörű kilátópontjára érünk, ami alkalmat ad egy kis történelmi kalandozásra, és 
földtani időutazásra. Lefelé haladva különleges sziklaalakzatokat, kisebb 
barlangüregeket, a hévizes tevékenység bizarr oldásformáit csodálhatjuk meg a várat 
hordozó hegy oldalában, majd megérkezünk az országban egyedülálló Szentgáli tiszafás 
természetvédelmi területre. 

A különleges atmoszférát árasztó fák alatt sok érdekességet hallhatunk a tiszafákról: a 
védelmük múltjáról és jövőjéről. 

 
Találkozás: Bánd, Szent Anna róm.kat. templom 
GPS: 47.121918, 17.785120 
Időpont: 2016. március 26. (szombat), 10:00 óra 
Jellege: térítésmentes 
Jelentkezés: Előzetes jelentkezés szükséges a túrát megelőző napon (2016. március 25, péntek) 

16:00 óráig; Sárdy Julianna, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 
ökoturisztikai munkatársa, geotúra-vezető, mobiltelefonszám: +36 30 491 0061,  
e-mail: sardy1@bfnp.hu 

Min. létszám: 10 fő 
Felszerelés: időjárásnak megfelelő ruházat, esőkabát, túracipő, ennivaló, személyenként 1 liter 

folyadék. 
Információ: www.geopark.hu; www.facebook.com/Bakony.Balaton.Geopark 

 
 
 

Kalandtúra a Szentgáli-kőlik barlangban 

Következő állomásunk a Szentgáli-kőlik fokozottan védett barlangja, ahol – előzetes 
jelentkezéssel – lehetőség nyílik a geotúrát a felszín alatt folytatni, ezen a napon 
kedvezményes belépőjegy váltásával. Képzett és tapasztalt barlangi túravezetők 
kíséretében vehetnek részt egy testet-lelket megmozgató, izgalmas barlangi alap 
kalandtúrán a Szentgáli-kőlikban (10 éves kortól), ahol néhol csupán négykézláb vagy 
kicsit hasoncsúszva, kúszva-mászva tud majd haladni, természetesen a túravezetők 
segítségével. 
 

Találkozás: Szentgál, Fő út 72., bázisépület, parkoló 
GPS: 47.111612, 17.734616 
Időpont: 2016. március 26. (szombat) 
Jellege: ezen a napon kedvezményes – előzetes átutalással: 2.500 Ft/felnőtt, 2.000 Ft/10-18 

éves gyermek 
Jelentkezés: Előzetes jelentkezés szükséges időpont megadásával 2016. március 22. (kedd) 16:00-

ig, Pardi Melinda földtudományi és geoturisztikai munkatársnál, e-mail: 
tura@szentgali-kolik.hu, tel.: +36 87 555 281, +36 30 323 1201 (munkanapokon 8-17 
óra között) 

Útvonal: 150 m (1-2 óra) � Szentgál bázisépület – Szentgáli-kőlik bejárata – alap túra: Felső-
terem – Régész-járat – Bejárati-akna – Nagy-terem – Travi-folyosó – Alsó-terem – 
Bagolyvár – Új-terem, majd ugyanarra vissza – Szentgál, bázisépület 

Felszerelés: kényelmes alsóruházat és pulóver a barlangi overall alá (pl. melegítő), igény szerint 
vékony cérna vagy munkáskesztyű, túracipő/bakancs vagy gumicsizma, ennivaló, 
személyenként 1 liter folyadék. 

Információ: www.geopark.hu; www.facebook.com/Bakony.Balaton.Geopark 

 
 
 
 



 
Éjszakai barlangtúra a Csodabogyós-barlangban 

Éjszakai barlangtúrázási lehetőség a Csodabogyós-barlangban. A bázisépülettől a 
barlang bejáratáig csodálatos esti séta az erdőben.  

Találkozási hely: Balatonederics, Csodabogyós-barlang bázisépülete 
GPS: 46.792263, 17.370050  

Időpont: 2016. március 19. (szombat) 18:00, 20:00 
Jellege: www.csodabogyos.hu/arak 
Jelentkezés: Előzetes jelentkezés szükséges John Szilárd túravezetőnél, mobil: +36 (30) 306-6050, 

e-mail: tura@csodabogyos.hu 
Útvonal: 400 m (2 óra) � Balatonederics, bázisépület – Csodabogyós-barlang bejárata – alap 

túra: Poroltó – Váróterem – Satu-terem – Elosztó – Rövidítő-átjáró – Óriás-terem – 
Meseország – Szülőlyuk – Ötös-terem – Függőkert, majd ugyanarra vissza – 
bázisépület. 

Felszerelés: kényelmes alsóruházat a barlangi overall alá (pl. melegítő), igény szerint vékony 
cérnakesztyű, túracipő vagy gumicsizma, ennivaló, személyenként 1liter folyadék. 

Nehézség: közepes-nehéz, barlangi overallban, fejlámpával, védősisakkal (melyeket a túra 
szervezői biztosítanak), sokszor csúszva-mászva lehet haladni a barlangban, barlangi 
túravezető kíséretében; részvétel 10 éves kortól. 

További információ: www.csodabogyos.hu  

  
 
Figyelem, újdonság: március 12-én nyílik az extrém 2. túraútvonal! 
 

Az extrém túra viszonyaihoz képest fokozottabb fizikai igénybevételt jelent, ugyanakkor 
megmutatja a Csodabogyós-barlang igazi arcát: látványos tektonikus hasadékok, nagy terek, a 
Bál-terem környékén a barlang más szakaszain nem előforduló formakincs csodálható meg. A 
túrát gömbüstös oldásformák, a Gyönyörök-termében változatos, szép cseppkőképződmények 
is színesítik. 
 

Várjuk a kalandvágyó érdeklődőket az extrém 2. túra útvonalára, akik kíváncsiak a 
Csodabogyós-barlang minden egyes eldugott, gyönyörű csodájára! 
 

Ezen a napon extrém 2. útvonalra is lehet jelentkezni, a csodabogyos.hu weboldalon megadott 
extrém túrák indulási időpontjaiban. Részletek: www.csodabogyos.hu. 
 
 
 
A Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpontban levendulás Denevér Dani készítése 
2016. március 11. 
 
 
 
Lóczy-barlang látogatása Balatonfüreden 
március 12 - 15. között: minden nap 10:00 - 17:00 óráig 
Az ünnepi hosszú hétvége alatt a felnőtteknek kedvezményes belépőjegy váltására van 
lehetőségük.  
 

március 25 - 28. között (Húsvét): minden nap 10:00 - 17:00 óráig 
 

március 21. (9-15 óráig): Nyílt nap a Lóczy-barlangnál  
Iskolások és egyéni vendégek is a gyermekjegy megváltásával mehetnek be. A programra 
meghívjuk az Év emlősét: a denevért (játék/mese) 
 
 
 
 



Bükki Nemzeti Park 
 
Szent István-barlang és Anna-barlang, Lillafüred 

Kedvezményes látogatás a két idegenforgalmilag kiépített barlangba. A Szent István-barlang 
impozáns méreteivel és látványos cseppkőképződményeivel vár, míg a mésztufában kialakult 
Anna-barlang világviszonylatban is ritkaságszámba megy.  

Időszak: március 1-11. 
Jellege: kedvezményes felnőtt jegy: 800 Ft/fő, gyermek/nyugdíjas jegy: 300 Ft/fő, óvodás korosztály 

számára: ingyenes. 

  
 
Esztáz-kői barlangtúra gyalog és kerékpárral 

Az Esztáz-kői-barlang a Felsőtárkány melletti Gyetra-völgyben található. Megközelítése 
lehetséges kerékpárral, amely kölcsönözhető is a BNPI felsőtárkányi látogatóközpontjában, de 
gyalogosan is. Sisakot és fejlámpát a túravezető biztosít. 

Időpont: március 12. (szombat), 10:00 – 12:00 
Jelentkezés: Előzetes jelentkezés szükséges Kozma Attila túravezetőnél, tel.: +36 (30) 884-9269 
Találkozás: Felsőtárkány, Nyugati Kapu Látogatóközpont, gyalogosan érkezőknek a barlang helyszínén 
Jellege: Barlangtúra 800 Ft/fő, kerékpárkölcsönzés 800 Ft/fő 

 
 

 

KőkulTúra a Hór-völgyben 

Túra a Bükkalja geológiai értékei nyomán, természetvédelmi szakvezetéssel. Útvonala: Hór-
völgyi Látogatópark – Suba-lyuk „ősemberbarlang” – Mész-hegy – Ördögtorony kaptárkő - 
Látogatópark 

Időpont: március 19. (szombat), 9:00 – 12:00  
Jelentkezés: Előzetes jelentkezés szükséges Baráz Csaba túravezetőnél +36 (30) 475-4113 
Találkozás: Hór-völgyi Látogatópark, Cserépfalu 
Jellege: térítésmentes 

 

 
 

Extrém overálos barlangtúra a Vénusz-barlangba 

A fokozottan védett és lezárt cseppkőbarlang látogatását főleg kaland- és bizonyítani vágyó 
fiataloknak, valamint sportos felnőtteknek ajánljuk. Sisakot, fejlámpát, overált a túravezető 
biztosít.  

Időpont: március 26. (szombat), 10:00 – 15:00  
Jelentkezés: Előzetes jelentkezés szükséges Bátori Károly túravezetőnél +36 (20) 915-7384 
Találkozás: Felsőhámor, Ómassai út melletti parkoló 
Jellege: 2640 Ft/fő 

 

 
 

Extrém overálos barlangtúra a Bolhási-víznyelőbarlangba 

A bejáraton befolyó víz minden esetben nedves élményt nyújt. A függőleges aknákon való 
közlekedést beépített létrák teszik lehetővé. A kúszós-mászós útvonal miatt ezt a túrát inkább 
barlangjárásban tapasztaltabb személyeknek ajánljuk. Sisakot, fejlámpát, overált a túravezető 
biztosít.  

Időpont: március 27. (vasárnap), 10:00 – 14:00  
Jelentkezés: Előzetes jelentkezés szükséges Bátori Károly túravezetőnél +36 (20) 915-7384 
Találkozás: Felsőhámor, Ómassai út melletti parkoló 
Jellege: 4140 Ft/fő 

 



Ősrégészeti barlangtúra a Bükkben 

Ősrégészeti szakvezetés, amely számos Lillafüred-környéki ősemberbarlangot fűz fel egy 
igazán látványos és érdekes útvonalra, köztük a Szeleta-barlangot, a Kecske-lyukat, a Büdös-
pestet, a Felső-forrási-barlangot és a Lilla-barlangot.  

Időpont: március 27. (vasárnap), 10:00 – 15:00  
Jelentkezés: Előzetes jelentkezés szükséges Regős József vagy Kozma Attila túravezetőknél +36 (30) 

884-9269 
Találkozás: Lillafüred, vasútállomás 
Jellege: 1000 Ft/fő 

 
 
 

Duna-Dráva Nemzeti Park 
 
20% kedvezmény a belépőjegyek árából az Abaligeti-barlangban, a Denevérmúzeumban és a 
Tettyei Mésztufa-barlangban 2016. március hónap folyamán, egyéni látogatók részére 

A kedvezményt jelszóval érkező látogatók vehetik igénybe. A jelszó: PIPISZTRELLA 

A kedvezmények kizárólag a belépőjegyekre vonatkoznak, és más kedvezményekkel nem 
vonhatóak össze! A kedvezmények a hónap folyamán meghirdetett programajánlatokra nem 
érvényesek. 
 

Programajánlatok 
 
ABALIGETI-BARLANG – Meditáció a barlangban 
Időpont: március 5. (szombat), 10.00 
A csodálatos cseppköveiről méltán híres Abaligeti-barlang a 14 év feletti korosztály számára 
különleges meditációs túrát kínál. A meditációs túra keretében a barlang megismerése mellett 
a résztvevőknek alkalmuk nyílik 30 percen át gondolatokba, meditációba mélyülni, ezáltal a 
hétköznapok zajaitól, problémáitól eltávolodni a Bodó-hegy belsejében, 40 méterrel a felszín 
alatt. 
Részvételi díj: felnőtteknek 1000 Ft/fő; diákoknak, nyugdíjasoknak: 800 Ft/fő. 
 
PÉCS, TETTYEI MÉSZTUFA-BARLANG – Délelőtt a Tettyén 
Időpont: március 12. (szombat), 10.00 
A program során a résztvevők szakvezetés keretében ismerhetik meg a különleges 
hangulatáról ismert Tettyei Mésztufa-barlangot, amely részben a természet, részben az ember 
munkája nyomán nyerte el mai formáját. A barlang megtekintését követően a megújult Pintér-
kert Arborétumot látogathatják meg az érdeklődők. A programot helytörténeti séta egészíti ki 
a Tettyén. 
Részvételi díj: felnőtt: 800 Ft/fő, 3-14 éves korig: 550 Ft/fő, nyugdíjas, diák: 600 Ft/fő 
 
ABALIGETI-BARLANG – Manótúra 
Időpont: március 20. (vasárnap), 10.00 és 12.00 
A barlangok varázsát kínálja gyermekeknek a mesés elemekkel átszőtt manótúra, melynek 
során a résztvevők egy denevérfi segítségével ismerhetik meg a barlangok keletkezését, az 
Abaligeti-barlang különleges cseppköveit, a barlangi élőlényeket és a barlangban való 
tartózkodás összes szabályát. A földalatti rejtett világ megismerésében a gyerekek segítségére 
lesz egy helyes kismanó is. 
Részvételi díj: felnőtt: 1000 Ft/fő; gyerek, diák, nyugdíjas: 800 Ft/fő 
 

A programokon való részvételhez előzetes regisztráció szükséges! 
Részletes információk: www.ddnp.hu/barlangokhonapja 

Tel.: 30/377-3388, 30/326-9459 



 
Duna-Ipoly Nemzeti Park 

 
 
Márciusban látogatóink a barlangi belépőjegy árából 100-150 Ft-os kedvezményben 
részesülnek a Pál-völgyi- és a Szemlő-hegyi-barlangban, tehát:  

• Pál-völgyi-barlang: teljes árú: 1300 Ft/fő, kedvezményes: 1000 Ft/fő; 
• Szemlő-hegyi-barlang: teljes árú: 1150 Ft/fő, kedvezményes: 900 Ft/fő. 

 
Kiemelt hét: a tavaszi szünetben (március 24-29.) minden látogató kedvezményes kombinált 
belépőjegy megváltására jogosult (1600 Ft/fő), amely a fent említett 2 barlangba érvényes. 
 
 

 
Barlangolás – Föld alatti világ a főváros alatt 

 
Az érdeklődő kicsik és nagyok részt vehetnek egy barlangi túrán, egy előadás keretében 
együtt merülünk el e lebilincselő téma rejtelmeiben, majd megtekinthető interaktív 
kiállításunk, barlang feletti tanösvényünk. 
Tematikus programunk csoportok számára egész évben megrendelhető. 
 

Találkozási hely: 11.00 és 13.00, Szemlő-hegyi-barlang (Budapest II., Pusztaszeri út 35.) 
GPS: 47.52769, 19.02424 
Időpont: Március 10. (csütörtök) és 25. (péntek) 11.00-13.00, 13.00-15.00 
Jellege: 1400 Ft/fő 
Jelentkezés: Előzetes jelentkezés szükséges: +36 (1) 325 6001, szemlohegy@dinpig.hu 
Útvonal: 600 m (2 óra) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


