Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Program neve:
Találkozás:
Időpont:
Jelentkezés:
Min. létszám:
Max. létszám:
Felszerelés:
Információ:

Barlangok hónapja a Pál-völgyi-barlangban: „Denevérlesen”
15:30
március 6., 13., 20.. 27.
szükséges
10 fő,
30 fő
kényelmes, vízálló, nem csúszós cipő.
Pál-völgyi-barlang, palvolgy@dinpi.hu;+36 1 3259501

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság különleges programmal várja látogatóit. A
"Barlangok hónapja" alkalmából, bepillantást nyerhetünk a denevérek világába. Ezúttal a
barlang mellett ezeké a különleges, titokzatos állatoké a főszerep.
A „Denevérlesen” program keretében rendhagyó módon, a barlang története, változatos
formakincse és kialakulása mellett, kiemelt figyelmet szentelünk a barlangok élővilágára, az
itt telelő denevérekre és azok védelmére. A látogatók megtudhatják, vajon miért keresik fel a
barlangokat a denevérek, miként vészelik át a tél viszontagságait, mivel táplálkoznak, hogyan
segítik a barlangkutatók munkáját és jó eséllyel még függeszkedő példányokat is láthatunk.
Program neve:
Találkozás:
Időpont:
Jelentkezés:
Min. létszám:
Max. létszám:
Felszerelés:
Információ:

Barlangok hónapja a Szemlő-hegyi-barlangban: Örvény-túra
15:30
március 6., 13., 20.. 27.
szükséges
10 fő
30 fő
kényelmes, vízálló, nem csúszós cipő.
Szemlő-hegyi-barlang, szemlohegy@dinpi.hu, +36 1 3256001

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság különleges programmal várja látogatóit. A
"Barlangok hónapja" alkalmából, bepillantást nyerhetünk, hogy az egykori felfedezők hol
jutottak be a barlangba, honnan közelítették meg, a látogatók számára ma már könnyedén
járható, gyönyörű képződményeiről méltón népszerű Szemlő-hegyi-barlangot.
Az Örvény-túra program keretében a csoport a túra végeztével nem a megszokott
túraútvonalon, hanem az egykori felfedező bejáraton, az Örvény-folyosón hagyhatja el a
barlangot, ahol kiérve a felszínre gyönyörű panoráma és a megújult kertben a kőpark
tanösvény várja a látogatókat.

Program neve:
Találkozás:
Időpont:
Jelentkezés:
Max. létszám:
Felszerelés:

Barlangok hónapja a Szemlő-hegyi-barlangban: ingyenes
barlangos film megtekintése belépőjegy megváltásával
óránként
március 1.-30. (kedd kivételével minden nap)
A program előzetes bejelentkezéshez kötött!
Szemlő-hegyi-barlang, szemlohegy@dinpi.hu, +36 1 3256001
30 fő
a barlangtúrához kényelmes, vízálló, nem csúszós cipő

3D

A barlangi belépőjegyek megváltásával a vendégek egy térítésmentes, 3D filmet tekinthetnek
meg a látogatók számára nem járható Budai barlangok csodálatos világából. A 3D film a
nézőket egy lenyűgöző barlangi kirándulásra kalauzolja el, mely káprázatos képződményeket,
hatalmas tereket, szűk hasadékokat és mély aknákat mutat be.

Program neve:
Találkozás:
Időpont:
Jelentkezés:
Min. létszám:
Felszerelés:

Barlangok hónapja a Mátyás-hegyi-barlangban: kedvezményes
kúszós-mászós kalandtúra
előre egyeztetett időpontban
március 2.-31. (csak hétköznapokon)
A program előzetes bejelentkezéshez kötött!
Vörös Péter; info@barlangaszat.hu; +36 20 928 4969
4 fő
Kényelmes alsóruházat a barlangi overall alá, túracipő/bakancs vagy
gumicsizma. Sisakot, lámpát, overallt biztosítunk.

A Pál-völgyi-barlangrendszer (melynek része a Mátyás-hegyi-barlang) Magyarország
leghosszabb barlangja. A barlang méretét, keletkezési módját és formakincsét tekintve is
különlegesnek mondható. A rendszer rejtett világa már nem csak a szakavatott kutatók
számára látogatható, hanem olyan természetkedvelő érdeklődők számára is, akiknek nincs
barlangász előképzettségük. A barlang bejárása kalandosnak ígérkezik, hiszen a barlangban
nincs világítás és kiépítés. Kúszni és mászni kell, fény csak sisaklámpáinkból világít.
Ha van elég bátorságod, gyere el, próbáld ki, a Barlangoljunk kampány keretében márciusban,
hétköznapokon mindenkinek kedvezményes áron!

Program neve:
Találkozás:
Időpont:
Jelentkezés:
Min. létszám:
Felszerelés:
Információ:

Barlangok hónapja a Budai Vár-barlangban: kedvezményes
belépőjegy váltásával
Szentháromság téren
márciusban minden szerdán és pénteken (jegyváltás a jegymester.hu-n!)
A program előzetes bejelentkezéshez kötött! – www.jegymester.hu
4 fő
kényelmes, vízálló, nem csúszós cipő.
Kunisch Gyöngyvér; kunischgy@dinpi.hu; +36 30 557 2441

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság különleges programmal várja látogatóit a Budai Vár
alatt húzódó barlangrendszerbe, ahol a föld alatti termek és folyosók végigjárása közben
bepillantást nyerünk miként alakultak át az évszázadok során, a természetes eredetű
barlangüregek, labirintusszerű pincékké, és hogyan hasznosították őket a legkülönfélébb
módon a borospincétől a börtönön át az óvóhelyig. Ennek köszönhetően mára a Budai Várbarlang Magyarország talán egyik legrendhagyóbb barlangjává vált, melynek mostani arca az
ember és természet közös munkájának hosszú évszázadok alatt kialakult eredményét mutatja.

