
 
Március hónapban kedvezményesen látogatható barlangok 

 

Barlang neve márc. 1-5. márc. 6-12. márc. 13-19. márc. 20-26. márc. 27-31. 

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 
Baradla-barlang,/ aggteleki 

rövidtúra, vörös-tói 

középtúra, jósvafői 

rövidtúra 

20% kedvezmény az alapárhoz képest 

Rákóczi-barlang 
 

   50% 
kedvezmény 
az alapárhoz 

képest 

Vass Imre-barlang 

 

 
  

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 
Tapolcai-tavasbarlang felnőtt jegy helyett kedvezményes belépő 

Lóczy-barlang 

   40%-os 

kedvezmény 

felnőtteknek, 

100% 

gyerekeknek! 

 

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 
Szent István - barlang Mindenki kedvezménnyel 

(felnőtt: 800 Ft, gyermek és nyugdíjas: 300 Ft, óvodás: ingyenes) Anna - barlang 

Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
Szemlő-hegyi-barlang 

Mindenki 10 % kedvezménnyel! 
Pál-völgyi-barlang 

Szemlő-hegyi- és Pál-

völgyi-barlang 

  Kedvezményes 

kombinált 

belépőjegy 

mindenkinek!* 

  

* Naponta értékes albumot és más nemzeti parkos ajándékokat sorsolunk ki a helyszínen! 

 

 
Csodabogyós-barlang (Fotó: Egri Csaba)  



MÁRCIUSI BARLANGI PROGRAMOK, KEDVEZMÉNYEK 
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 

 
Program neve: Kedvezményes csónakázás egy hangulatos kisváros alatt! 

Találkozás: Tapolca,  Kisfaludy Sándor utca 3. 

Időpont: 
2017. március 1 – március 31. 9.30 – 17.00 óra között. 

Utolsó jegyváltási lehetőség a Látogatóközpont zárási időpontja előtt 60 perccel történik. 

Részvételi díj: 

Felnőtt és kedvezményezett jegy:  1.800 Ft 

Gyermek jegy (3-14 éves):  1.500 Ft 

Családi jegy (szülők és a gyermekek 14 éves korig):  5.500 Ft 

Felszerelés: utcai öltözékben látogatható 

Információ: www.bfnp.hu, info@tavasbarlang.hu, +36 87 412 579  
 

A tapolcai-tavasbarlang új megvilágítással és kiállítótérrel szakszerű vezetés mellett várja vendégeit.  

A fogadóépületében kiállítás mutatja be a karsztvidékek csodálatos világát. 10 terem különleges látnivalói 

kalauzolnak minket a titokzatos barlangok világában. A gyerekeket kúszóbarlang várja, míg a felnőttek 

érzékelési képességét „kőtapogató” teszi próbára. Ősföldrajzi festmények engednek bepillantást letűnt korok 

élővilágába. A térhatású fotók és a film segítségével magunk is föld alatti felfedező utakon járunk. A természet 

egzotikus művésze, a karsztvíz gyönyörű alakzatokat formál a mészkőből. Dél-Kína toronykarsztjaitól a 

cseppkövek birodalmán át a tapolcai barlangok törékeny szépségű kristályvilágába jutunk. Láva- és jégbarlang, 

trópusi őskarszt; megannyi élmény várja itt a vendéget. A kiállítótér megtekintése után kerül sor a csónakázásra. 

 
Program neve: Látványos mészkőrétegek a Lóczy-barlangban! 

Találkozás: Balatonfüred, Öreghegyi út vége 

Időpont: 2017. március 20 – 26. 10.00 – 16.00 óra között 

Részvételi díj: Ár: 300 Ft/fő felnőtteknek, gyermekeknek térítésmentes! 

Felszerelés: utcai öltözékben látogatható 

Információ: www.bfnp.hu, ferenctompa2209@gmail.com, +36 30 491 0078 
 

A Tamás-hegy nyugati oldalában 1882-ben feltárt és 1934-ben megnyitott barlang jelentős természeti és 

idegenforgalmi értékkel rendelkezik. A hegységképző erők hatására vízszintes helyzetükből kibillent középső-

triász korú, látványos mészkő rétegek zárják körül a mélyből feltörő langyos vizek által kioldott barlangot. Az 

üstszerű oldási formák és a helyenként még megtalálható borsókövek is utalnak a barlang kialakulásának 

körülményeire. A barlang utcai ruhában, villanyvilágítással és szakszerű vezetés mellett látogatható. A 

barlangban a hőmérséklet kb. 12 °C. 

A barlang megtekintése: kb. fél óra. Egyszerre maximum 25 fő tekintheti meg a barlangot. 

Ha a pénztárépületben nem találja kollégánkat, valószínűleg épp a barlangban vezet. Kérjük, várjon! 

Köszönjük megértését! 

 
Program neve: Nappali és éjszakai kedvezményes barlangtúra a Csodabogyós-barlangban 

Találkozás: Balatonederics, Csodabogyós-barlang bázisépülete GPS: 46.792263, 17.370050 

Időpont: 2017. március 18.  

Jelentkezés: Előzetes jelentkezés szükséges! Minimum korhatár: 10 év. 

Részvételi díj: Alap túra ára: Felnőtt: 5.000 Ft/fő, Gyermek: 3.000 Ft/fő 

Felszerelés: 
kényelmes alsóruházat a barlangi overall alá (pl. melegítő), igény szerint vékony 

cérnakesztyű, túracipő vagy gumicsizma, ennivaló,  

Információ: www.csodabogyos.hu, tura@csodabogyos.hu, +36 30 3066050 
 

Balatonederics közelében, a Keszthelyi-hegység keleti peremén nyílik a fokozottan védett Csodabogyós-barlang, 

amely Magyarország kilencedik, a Dunántúlnak pedig hatodik leghosszabb barlangja. A 393 méteres tengerszint 

feletti magasságban, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park fokozottan védett területén nyíló barlang a bejárat mellett 

is látható szúrós csodabogyó nevű örökzöld cserjéről kapta nevét, amelynek itt találjuk északi elterjedési határát. 

A barlang járatai elsősorban tektonikus mozgások során jöttek létre, így túlnyomórészt hasadékfolyosók, termek 

és aknák jellemzik. Méreteiből, látványos formakincséből és viszonylag könnyen járható jellegéből adódóan 

kiválóan alkalmas a „tanbarlang” szerepre, azaz a barlangjárás, barlangkutatás technikájának, gyakorlatának 

elsajátítására, valamint a tektonikus folyamatok és a különböző képződmények bemutatására. 

Barlangi alap túra hossza: kb. 400 méter 

Barlangtúra időtartama: kb. 2 óra 

Barlangtúra nehézsége: közepes-nehéz, barlangi overallban, fejlámpával, védősisakkal (melyeket a túra 

szervezői biztosítanak), sokszor csúszva-mászva lehet haladni a barlangban, barlangi túravezető kíséretében. 

 

  

http://www.bfnp.hu/
mailto:info@tavasbarlang.hu
http://www.bfnp.hu/
mailto:ferenctompa2209@gmail.com
http://csodabogyos.hu/
mailto:tura@csodabogyos.hu


Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 
 

Program neve: Barlangok hónapja - nyitórendezvény 

Találkozás: Eger, Agria Pláza kiállítóterme, Cinema Agria mozi 

Időpont: 2017. március 1. 15:00 

Információ: kapcsolat@bnpi.hu 
 

Az „Inverse Everest” fotókiállítás megnyitója a Föld legmélyebb barlangjáról (2197 m), amelynek anyagát egy 

magyar expedíció készítette 2016-ban. Ezt követően Egri Csaba barlangi fotós látványos 3D-s bemutatója 

következik hazai és külföldi barlangokról. 

 
Program neve: Esztáz-kői barlangtúra gyalog és kerékpárral 

Találkozás: Felsőtárkány, Nyugati Kapu Látogatóközpont 

Időpont: Március 4. szombat, 10:00 – 12.00 

Jelentkezés: kapcsolat@bnpi.hu 

Min. létszám: 5 fő 

Felszerelés: Túraruházat 

Információ: Kozma Attila, tel.: 30/884-9269 
 

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. 

 
Program neve: Ősrégészet a kiépítetlen Kő-lyukban 

Találkozás: Lillafüred-Bánkút közötti út, Csókási elágazó. GPS:N48.123740, E20.580998 

Időpont: Március 11. szombat, 10:00 – 14.0000 

Jelentkezés: kapcsolat@bnpi.hu 

Min. létszám: 5 fő 

Felszerelés: Túraruházat, váltóruha. 

Információ: Regős József, tel.: 30/491-6531 
 

A Miskolc-Bánkút műút mellett található barlang bejárása során izgalmas ősrégészeti leletekkel, a barlangi 

élővilág nyomaival és cseppkövekkel is találkozunk. Sisakot, lámpát a túravezető biztosít. 

 
Program neve: KőkulTúra a Hór-völgyben 

Találkozás: Hór-völgyi Látogatópark, Cserépfalu 

Időpont: Március 18. szombat, 9:00 – 12.00 

Jelentkezés: kapcsolat@bnpi.hu 

Felszerelés: Túraruházat 

Információ: Baráz Csaba, e-mail: barazcs@bnpi.hu 
 

Túra a Bükkalja geológiai értékei mentén, természetvédelmi szakvezetéssel. Útvonala: Hór-völgyi Látogatópark 

– Suba-lyuk „ősemberbarlang” – Mész-hegy – Ördögtorony kaptárkő – Látogatópark 

 
Program neve: Extrém overálos barlangtúra a Létrási-víznyelőbarlangban 

Találkozás: Felsőhámor, Ómassai út melletti parkoló 

Időpont: Március 18., szombat, 10:00 – 16.00 

Jelentkezés: kapcsolat@bnpi.hu 

Min. létszám: 4 fő 

Felszerelés: Túraruházat 

Információ: kapcsolat@bnpi.hu 
 

Az igen látványos, fokozottan védett és lezárt cseppkőbarlang látogatását főleg kaland- és bizonyítani vágyó 

fiataloknak, valamint sportos felnőtteknek ajánljuk. Egyes szakaszok leküzdése barlangi tapasztalatok nélkül 

nagy lelkierőt és megfelelő fizikai felkészülést követel meg. Sisakot, fejlámpát, overált a túravezető biztosít. 

 
Program neve: Extrém overálos barlangtúra a Bolhási-víznyelőbarlangban 

Találkozás: Felsőhámor, Ómassai út melletti parkoló 

Időpont: Március 19. vasárnap, 10:00 – 14.00 

Jelentkezés: kapcsolat@bnpi.hu 

Min. létszám: 4 fő 

Felszerelés: Túraruházat 

Információ: kapcsolat@bnpi.hu 
 

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. 



Program neve: Ősrégészeti túra a Bükkben 

Találkozás: Lillafüred, Vasútállomás 

Időpont: Március 25. szombat, 10:00 – 15.00 

Jelentkezés: kapcsolat@bnpi.hu 

Felszerelés: Túraruházat 

Információ: Regős József, tel.: 30/491-6531 
 

Ősrégészeti szakvezetés, amely jó néhány Lillafüred –környéki ősemberbarlangot fűz fel egy igazán látványos és 

érdekes útvonalra. Ez évben a Felső-forrási -bg., a Vénusz -bg., A Kő-lyuk, a Hillebrand Jenő –bg. és az Udvar-

kő kerül terítékre.. 

 
Program neve: Istállós-kői-barlang (Ősemberbarlang) 

Találkozás: Szilvásvárad, Szalajka-völgy, a kisvasút felső végállomása (Fátyol-vízesés) 

Időpont: Március 26. vasárnap, 11:00 – 13.00 

Jelentkezés: kapcsolat@bnpi.hu 

Felszerelés: Túraruházat 

Információ: Regős József, tel.: 30/491-6531 
 

Ősrégészeti szakvezetés, amely jó néhány Lillafüred – környéki ősemberbarlangot fűz fel egy igazán látványos 

és érdekes útvonalra. Ez évben a Felső-forrási -bg., a Vénusz -bg., A Kő-lyuk, a Hillebrand Jenő –bg. és az 

Udvar-kő kerül terítékre. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

      Anna-barlang (Fotó: Egri Csaba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Vénusz-barlang (Fotó: Egri Csaba)  



Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 
 

Program neve Mecseki barlangok régészeti kutatása és a Marci-barlang 

Találkozás: Pécs, Tettye Oktatási Központ 

Időpont: Március 1. szerda, 17.00 

Részvételi díj: ingyenes 

Információ: Telefon: 30/377-3388, 30/326-9459 

E-mail: komlos@ddnp.kvvm.hu, evahorvath@ddnp.kvvm.hu 
 

Gábor Olivér régész diavetítéses előadása. A Pécsi Janus Pannonius Múzeum főrégésze, akinek régészeti túrái 

feledhetetlenek, legyenek azok a föld alatt, Pécs középkori pincerendszerében, vagy éppen a Jakab-hegyen. 

Színes történetei, filmvetítései és előadásai révén különös kalandokat élhet át az egyszerű halandó, és általa 

egyszeriben megszereti ezt a sokak számára unalmasnak tűnő, kutató tevékenységet. 

 
Program neve A denevérek világa 

Találkozás: Pécs, Tettye Oktatási Központ 

Időpont: Március 8. szerda, 17.00 

Részvételi díj: ingyenes 

Információ: Telefon: 30/377-3388, 30/326-9459 

E-mail: komlos@ddnp.kvvm.hu, evahorvath@ddnp.kvvm.hu 
 

Dombi Imre természetvédelmi őr, denevérkutató diavetítéses szakmai előadása, aki kontinenseken átívelő 

beszámolót ad a denevérek életének vizsgálatában elért eredményeiről, élményeiről. 

 
Program neve Mecseki karsztkutatás 

Találkozás: Pécs, Tettye Oktatási Központ 

Időpont: Március 22. szerda, 17.00 

Részvételi díj: ingyenes 

Információ: Telefon: 30/377-3388, 30/326-9459 

E-mail: komlos@ddnp.kvvm.hu, evahorvath@ddnp.kvvm.hu 
 

Illés Andrea barlangkutató diavetítéses előadása a mecseki karsztok múltjáról, jelenéről, jövőjéről. 

 
Program neve Denevérnap 

Találkozás: Abaliget, Denevérmúzeum 

Időpont: Március 29. szerda 

Részvételi díj: felnőtt: 450 Ft/fő, gyermek/diák: 350 Ft/fő 

Információ: Előzetes bejelentkezés szükséges. Tel: 72/517-223, 30/377-3383, rozsaa@ddnp.kvvm.hu 
 

Játékos szakvezetés várja látogatóinkat a Denevérmúzeumban, ahol „Készíts Denevért” kézműves program is 

várja a vállalkozó kedvű fiatalságot. 10.45-kor és 13.45-kor pedig kalandtúrára invitálunk mindenkit a Denevér 

tanösvényen! 

  

 
Tettyei-mésztufa-barlang (Fotó: Egri Csaba)  



Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
 

Program neve Föld alatti világ a főváros alatt 

Találkozás: Budapest, Szemlő-hegyi-barlang (II., Pusztaszeri út 35.) 

Időpont: Március 16. csütörtök, 11.00 és 13.00 

Részvételi díj: 1400 Ft/fő 

Információ: Telefon: 1/325-6001 

E-mail: szemlohegy@dinpig.hu 
 

Interaktív földrajzóra nem csak gyerekeknek! 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. Gyerekeknek 8 éves kortól ajánlott, akár szülő nélkül is! Részletekről 

érdeklődjön a megadott elérhetőségeken. Előzetes bejelentkezés szükséges! 

 
Program neve Föld alatti világ a főváros alatt 

Találkozás: Budapest, Szemlő-hegyi-barlang (II., Pusztaszeri út 35.) 

Időpont: Március 24. péntek, 11.00 és 13.00 

Részvételi díj: 1400 Ft/fő 

Információ: Telefon: 1/325-6001 

E-mail: szemlohegy@dinpig.hu 
 

Interaktív földrajzóra nem csak gyerekeknek! 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. Gyerekeknek 8 éves kortól ajánlott, akár szülő nélkül is! Részletekről 

érdeklődjön a megadott elérhetőségeken. Előzetes bejelentkezés szükséges! 

 

 

 
Pál-völgyi-barlang (Fotó: Egri Csaba) 


