VILÁGÖRÖKSÉGEINK
AZ AGGTELEKI KARSZT VIDÉKE
Időpont:
2019. július 07. (vasárnap)
Találkozás: 5.30 órától a Blaha Lujza tér Corvin áruház előtt

Utazás: autóbusszal
Indulás: 6.00 órakor

A védelem alatt álló összes magyarországi barlang közül 280 barlang található az
Aggteleki Nemzeti Park területén, a Szlovák-karszt 780 barlangjával együtt a
Föld legsűrűbb ismert barlangos karsztvidéke. Az ősidők óta ismert és használt
Baradla-barlang („Aggteleki cseppkőbarlang”) Magyarország legnagyobb
barlangja (19 km), amely a szlovákiai Domica-barlanggal összefüggő
rendszerként több mint 25 km ismert hosszal rendelkezik (Baradla-Domica
barlangrendszer).
Itt található a világ egyetlen ismert és "átjárható" barlangi országhatára. (Idézőjelben
átjárható azért, mert jelenleg a határrend miatt épített rács akadályként van jelen.).
A Baradla-barlang a környék életének is egyik meghatározó eleme. Az őskorban
lakóhelyként, háborús időszakban menedékként, békeidőben megélhetési forrásként
használja, használta az ember. Évente 150-180 ezer látogató keresi fel, földalatti világ elsőszámú bemutatóhelye
az országban. Emellett méretei, akusztikája, kiépítettsége lehetővé
teszi 1000-1200 főt befogadó koncertek megrendezését. A túra 100
perces, 2,3 km-es séta. A Baradla-barlang ún. vörös-tói bejáratától a
jósvafői kijáratig. A túra útvonala a Styx-patak medre mentén halad,
érintve hazánk legmagasabb állócseppkövét, a 19 m magas
Csillagvizsgálót, valamint a barlang legnagyobb termét, az ún.
Óriások-termét, ahol rövid zenehallgatásra is sor kerül.
Jegyár: 2.700 Ft/fő, kedvezményes (diák, nyugdíjas): 1.900 Ft/fő.
A két barlang megtekintése között Jósvafőn teszünk egy
sétát(körülbelül egy óra), melynek keretében megismerkedünk a település tájházával az Ófalui főtérrel és
felkeressük a református templomát. Program helyi vezetéssel:
1.000,- Ft/fő.
Jósvafőről tovább utazunk a Domica- barlanghoz. A látogatók
megtekinthetik a barlang számos cseppkőképződményét, amelyek
közül kitűnik a Majko-dómban található Római-fürdő. Ezen kívül a
barlang, jelentős régészeti lelőhely is, itt találták az 5-6 ezer évvel
ezelőtt, a csiszolt kőkorban (neolitikumban) élt ember számos kő- és
csonteszközét, amelynek egy része a bejárati épületben tekinthető
meg. A túra körülbelül 45-60 perc. Belépő: 6,-€
Aggteleki- és a Szlovák-karszt barlangjait az UNESCO Világörökség
Bizottsága 1995. december 6-án Berlinben tartott ülésén a Természet
Világörökség részévé nyilvánította. Várható visszaérkezés Budapestre 22 óra körül.

Részvételi díj: 10.990,- Ft/fő

Akciós ár: 8.190,- Ft/fő
Adminisztrációs díj: 1.000,- Ft/fő (irodánkban kötelezően fizetendő)
Fix ülőhely: 1.000,- Ft/fő Biztosítás: 450,- Ft/fő
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Neoline Utazási Iroda
Ügyfélszolgálati iroda: 1075 Budapest Síp u. 4.
: 317-1056, 317-1256
Engedélyszám: U-714/2006
www.kalandozastravel.hu kalandozas@t-online.hu

