
 

A programokat a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai vezetik. A programon mindenki saját felelősségére vesz részt. A 

résztvevők tudomásul veszik, hogy a programon kép-, illetve videofelvétel készülhet. A részvevők a programon való részvételükkel 

hozzájárulnak a kép-, videofelvétel készítéséhez, és annak a DDNPI weboldalaira és Facebook oldalaira történő feltöltéséhez, valamint a 

DDNPI kommunikációjához, marketingjéhez történő időbeli korlátozás nélküli felhasználásához. A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 

általános adatkezelési tájékoztatóját az alábbi linken ismerheti meg: www.ddnp.hu/adatvedelem 

 

 

 

 

Barlangok Hónapja 
2022. március 

 

A 2022. márciusában megrendezésre kerülő Barlangok Hónapja kampány célja hazánk különleges 

barlangjainak bemutatása, népszerűsítése. A hónap során a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 

különleges programokkal várja a látogatókat az Abaligeti-barlangban, a Denevérmúzeumban, valamint a 

Denevér tanösvényen. 

 

Március 1-13. között a Denevérmúzeum ingyenesen látogatható, 

március 21-31. között minden jegy árából (Abaligeti-barlang, Denevérmúzeum, kombinált jegy) 

20% kedvezmény! 

 

Március 5., 14.00: Barlangi földrajzóra az Abaligeti-barlangban 

Az izgalmas programon a gyerekek és az érdeklődő felnőttek megismerkedhetnek a barlang különleges 

természeti képződményeivel és a cseppkövek növekedésének folyamatával. Részvételi díj: a barlangi belépő 

ára. Előzetes jelentkezés szükséges: 72/498-766. 

 

Március 11., 15.00: Fotós túra az Abaligeti-barlangban 

A program során fotós szakvezető segítségével lesz lehetőség a cseppkövekben gazdag barlang 

képződményeinek fényképezésére amatőr és profi fotósok részére egyaránt. Részvételi díj: a barlangi belépő 

ára. Előzetes jelentkezés szükséges: attila.komlos@ddnp.hu, eva.horvath@ddnp.hu. 

 

Március 12., 10.00: Barangolás a Denevér tanösvényen 

A program során az Abaligeti-barlang felett húzódó Denevér tanösvényen teszünk egy felszíni túrát, ahol 

megismerkedünk a mészkőterületekre jellemző formakinccsel, valamint a területen előforduló állat- és 

növényvilággal, természeti értékekkel. Részvételi díj: 700 Ft/fő. Előzetes jelentkezés szükséges: 70/374-0295. 

 

Március 20. 16.00: Barlangi földrajzóra az Abaligeti-barlangban 

Az izgalmas programon a gyerekek és az érdeklődő felnőttek megismerkedhetnek a barlang különleges 

természeti képződményeivel és a cseppkövek növekedésének folyamatával. Részvételi díj: a barlangi belépő 

ára. Előzetes jelentkezés szükséges: 72/498-766. 

 

Március 26., 11.00: Barangolás a Denevér tanösvényen 

A programon az Abaligeti-barlang felett húzódó Denevér tanösvényen teszünk egy felszíni túrát, ahol 

megismerkedünk a mészkőterületekre jellemző formakinccsel, valamint a területen előforduló állat- és 

növényvilággal, természeti értékekkel. Részvételi díj: 700 Ft/fő. Előzetes jelentkezés szükséges: 70/374-0295. 

 

 

Információ: 

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 

E-mail: attila.komlos@ddnp.hu, eva.horvath@ddnp.hu 

www.ddnp.hu 


