PESTKÖRNYÉKI KÁRPÁT EGYESÜLET
Meghívó
IX. PKE Nemzetközi Turistatalálkozó
2013. október 18 - 21.
A Pestkörnyéki Kárpát Egyesület nevében sok szeretettel meghívunk minden
kedves érdeklődőt a PKE hagyományos turistatalálkozójára, melyet ez évben az
Aggteleki Nemzeti Park területén rendezünk meg. A programunk fő irányvonala a
földfelszíni és a földalatti világ – a karsztvidék és a barlangok – megismerése, bejárása.
Természetesen esténként sort kerítünk a szakmai tapasztalatcserékre, vetítésekre és a
kedélyes beszélgetésekre is.
A rendezvény helye, elhelyezés:
A bázisunk Aggtelek, a Hotel Cseppkő szálló, ahol a csoport két és három ágyas,
fürdőszobás szobákban lesz elhelyezve. A szálló éttermében kapjuk a reggelit-vacsorát,
és itt lesz a vasárnap esti táncmulatság is. A vetítésekhez, beszélgetésekhez egy
különtermet biztosítanak. Külön térítés ellenében (500-Ft/nap) lehet igénybe venni a
szállóhoz tartozó Wellness részleget.
Az utazás:
Egyénileg: személyautóval, vagy vonattal és autóbusszal (lásd a menetrendet).
Az ellátás:
➢
➢
➢

19, 20 és 21-én svédasztalos reggeli.
18, 19-én menüs vacsora (leves, főétel).
20-án ünnepi vacsora (Újházy tyúkhúsleves, kétszemélyes Cseppkő-tál, házi
vegyes vágott savanyúság, somlói galuska).

A program:
1. nap (október 18, péntek): délutáni indulással utazás Aggtelekre, 17 órától
gyülekező a szálláson, 20 órától vacsora.
2. nap (október 19, szombat): 8:00-tól svédasztalos reggeli, utána kezdődnek a
különféle programok. A speciális barlangtúrák időpontjai a bejelentést követően
lesznek meghatározva, a gyalogtúra 8:45-kor indul a szállótól. Délután
visszatérés a szállásra, 18:00-tól vacsora, vacsora után vetítések,
élménybeszámolók az elmúlt év eseményeiről.
3. nap (október 20, vasárnap): 8:00-tól svédasztalos reggeli, utána, ahogy az
előző nap: barlangtúrák és a gyalogtúra, ami ismét 8:45-kor indul a szállótól.
Délután visszatérés a szállásra, 18:00-tól ünnepi vacsora, beszélgetések,
vetítések. Estétől táncmulatság, közös éneklés.
4. nap (október 21, hétfő): 8:00-tól svédasztalos reggeli, utána búcsúzkodás,
hazautazás.

A költségek:
A szállás félpanzióval és az ünnepi vacsorával személyenként 23 000-Ft, ebben a
barlangi és egyéb belépők, valamint az utazási költségek nem szerepelnek.
A rendezvény szállásköltségére a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatán 848
000-Ft támogatást nyertünk el, így a PKE – MKE – EKE tagok számára a rendezvény
hozzájárulási díja: 13 000-Ft/fő. A támogatás feltétele a legalább 1 naptári éves
tagsági viszony és a korábbi, valamint a 2013-as évre is befizetett tagsági díj.
A gyalogtúrák:
1. Október 19 (szombat):
Útvonal: Hotel Cseppkő – Baradla-tető – Kecső-patak – Jósvafő, Tengerszem-szálló
(barlang) – Jósvafő – Baradla-tanösvény – Vörös-tó (barlang) – Ördögszántás –
Aggtelek, Baradla-barlang – Hotel Cseppkő.
Táv, szint: 17 km/540 m.
2. Október 20 (vasárnap):
Útvonal: Hotel Cseppkő – Galya-tető oldala – Szent Ferenc kápolna – Béke-barlang
bejárata – Pitics-hegy (kilátó) – Éger turistaszálló – Tornakápolna – Szinpetri: A világ
legnagyobb könyve (belépődíj: 500-Ft).
Táv, szint: 18 km/440 m.
Visszautazás a szállásra: a Szinpetriről 16:45-kor induló menetrend szerinti
autóbusszal. Érkezés Aggtelekre: 17:07-kor.
Túravezető: Vámos László
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Program variációk:
1. Október 19 (szombat):
➢
➢

A kiírás szerinti gyalogtúra.
Gyalogtúra Jósvafőig (kb. 7 km) + a 12 órakor induló Jósvafői rövid
barlangtúra. Utazás vissza a szállásra: a 14:25-kor induló busszal (Jósvafő,
autóbusz váróterem megállótól).

➢

➢

➢

➢

➢

Gyalogtúra Jósvafőig (kb. 7 km) + a 12 órakor induló Jósvafői rövid
barlangtúra + a 15 órakor induló Aggteleki rövid barlangtúra. Utazás vissza
Aggtelekre: a 14:25-kor induló busszal (Jósvafő, autóbusz váróterem
megállótól).
Gyalogtúra Jósvafőig (kb. 7 km) + a 12 órakor induló Vass Imre-barlangtúra.
Utazás vissza a szállásra: a 16:20-kor induló busszal (Jósvafő, autóbusz
váróterem megállótól).
Gyalogtúra a Vörös-tóig (kb. 11 km) + a 15 órakor induló Vörös-tói
barlangtúra. Utazás vissza a szállásra: a 16:55-kor induló busszal (Jósvafő,
szálló bejárati út megállótól).
Felvidéki barlangtúrák, utazás: egyénileg, személyautóval.
Javasolt útirány: Domica-barlang (9:30-as túra) – Gombaszögi-barlang
(11:30-as túra) – Ochtinai-aragonitbarlang (14:00-ás túra).
Fordított útirány: Ochtinai-aragonitbarlang (9:30-as túra) – Gombaszögibarlang (11:30-as túra) – Domica-barlang (14:00-ás túra).
A három barlang belépődíja összesen: 19-€ (csónakázással a Domicában).
Előzetes bejelentkezést igénylő barlangtúrák.
◦ Baradla-barlang: Hosszú túra.
◦ Baradla-barlang: Hosszú túra + retek-ági túra.
◦ Béke-barlang.
◦ Kossuth-barlang.
◦ Meteor-barlang.

2. Október 20 (vasárnap):
➢
➢

➢

➢

➢

A kiírás szerinti gyalogtúra.
Gyalogtúra a Vörös-tóig (kb. 6 km) + a 12 órakor induló Vörös-tói barlangtúra.
Utazás vissza a szállásra: a 14:28-kor induló busszal (Jósvafő, szálló
megállótól).
Gyalogtúra a Vörös-tóig (kb. 6 km) + a 12 órakor induló Vörös-tói barlangtúra
+ a 15 órakor induló Aggteleki rövid barlangtúra. Utazás vissza Aggtelekre: a
14:28-kor induló busszal (Jósvafő, szálló megállótól).
Felvidéki barlangtúrák, utazás: egyénileg, személyautóval.
Javasolt útirány: Domica-barlang (9:30-as túra) – Gombaszögi-barlang
(11:30-as túra) – Ochtinai-aragonitbarlang (14:00-ás túra).
Fordított útirány: Ochtinai-aragonitbarlang (9:30-as túra) – Gombaszögibarlang (11:30-as túra) – Domica-barlang (14:00-ás túra).
A három barlang belépődíja összesen: 19-€ (csónakázással a Domicában).
Előzetes bejelentkezést igénylő barlangtúrák.
◦ Baradla-barlang: Hosszú túra.
◦ Baradla-barlang: Hosszú túra + retek-ági túra.
◦ Béke-barlang.
◦ Kossuth-barlang.
◦ Meteor-barlang.

A barlangtúrákon való részvétel egyénileg történik (kivéve az 5 bejelentkezést igénylő
túrát), tehát a belépőjegy vételt és a szállásra való visszautazást mindenki maga intézi.
Jelentkezni kizárólag e-mailben lehet, 5 000-Ft előleg befizetésével (az előleg
befizetési határideje: október 4.)

Aki a speciális, előzetes bejelentkezést igénylő túrák valamelyikére jelentkezik, annak a
barlangtúra teljes összegét október 4-ig kell az egyesület számlájára átutalnia
(kivétel: erdélyi jelentkezők).
Bankszámlaszám: 65100259-11031480.

Jelentkezési határidő: szeptember 18.

Naponta induló barlangtúrák
1. Baradla-barlang: Aggteleki rövid túra
A barlang egyik természetes bejáratán keresztül bejutva, már az ősember által is
ismert barlangszakaszok tekinthetők meg egyórás túra keretében.
Belépődíj: 2 200-Ft/fő, kedvezményes: 1 100-Ft/fő.
2. Baradla-barlang: Vörös-tói túra
A barlang ún. vörös-tói bejáratától a jósvafői kijáratig.
Belépődíj: 2 500-Ft/fő, kedvezményes: 1 250-Ft/fő.
3. Baradla-barlang: Jósvafői rövid túra
Egyórás túra a Baradla jósvafői szakaszán.
Belépődíj: 2 000-Ft/fő, kedvezményes: 1 000-Ft/fő.
4. Vass Imre-barlang
Jósvafő külterületén, a Tohonya-völgy
jelentőségéről ismert barlang.

végében

található,

hidrológiai

Belépődíj: 2 500-Ft/fő, kedvezményes: 1 250-Ft/fő.
5. Rákóczi-barlang
Bódvarákó mellett, a Bódva-folyó mentén elterülő Esztramos-hegy oldalában
(Jósvafőtől 20 km-re) található barlang.
Belépődíj: 3 000-Ft/fő, kedvezményes: 1 500-Ft/fő.
A vörös-tói, a jósvafői, és a Vass Imre barlangtúrákhoz menetrend szerinti autóbusszal
is el lehet jutni (lásd a menetrendet), a Rákóczi-barlanghoz csak autóval.

A kedvezményes
(igazolvánnyal).

belépődíjra

jogosultak:

diákok,

nyugdíjasok,

pedagógusok

Felvidéki barlangtúrák
1. Domica-barlang
Az Aggtelektől kb. 2,5 km-re lévő Domica-barlang a Baradlával összefüggő
barlangrendszert alkot.
A túrák időpontjai: 9:30; 11:00; 12:30; 14:00.
2. Gombaszögi-barlang
Az Aggtelektől kb. 20 km-re lévő Gombaszögi-barlang a Szlovák-karszt Nemzeti
Park legjelentősebb barlangjai közé tartozik. Főleg szalmacseppköveiről ismert.
A Szlovák- és Aggteleki-karszt barlangvilága keretében a világ természeti
örökségének jegyzékén szerepel.
A túrák időpontjai: 10:00; 11:30; 13:00; 14:30.
3. Ochtinai-aragonitbarlang
Az Aggtelektől kb. 36 km-re lévő Ochtinai-aragonitbarlang különleges
természeti jelenség, amely a képződmények gazdagságával és változatosságával,
valamint a járatok sajátos kifejlődésével vonja magára a figyelmet.
A túrák időpontjai: 9:30; 11:00; 12:30; 14:00.
A Felvidéki barlangok minimum 4 fővel látogathatók, a belépődíjakról itt lehet
tájékozódni. A Domica-barlanghoz akár gyalogosan is el lehet menni, a másik kettőhöz
viszont csak autóval.

Előzetes bejelentkezést igénylő túrák (2 héttel előre)
1. Baradla-barlang: Hosszú túra
A vendégek végigsétálnak a barlangrendszer főágán Aggtelektől Jósvafőig.
Létszám: minimum 10 fő, maximum 30 fő, korhatár: 10 év.
Belépődíj: 4 500-Ft/fő, kedvezményes: 2 250-Ft/fő.
2. Baradla-barlang: Speciális (retek-ági) túra
E túra útvonala megegyezik a hosszú túra útvonalával, de kiegészül a Baradlabarlang egyik különleges oldalágának, az ún. Retek-ágnak 1250 méteres
szakaszával.
Létszám: minimum 5 fő, maximum 14 fő, korhatár: 14 év.
Belépődíj: 5 000-Ft/fő, kedvezményes: 4 000-Ft/fő.
3. Béke-barlang
Aggtelek és Égerszög közötti bejárattól induló speciális túra.
Létszám: minimum 5 fő, maximum 10 fő, korhatár: 14 év.
Belépődíj: 5 000-Ft/fő, kedvezményes: 4 000-Ft/fő.

4. Kossuth-barlang
Jósvafő község határában található a Nagy-Tohonya-forrás barlangja.
Létszám: minimum 5 fő, maximum 10 fő, korhatár: 14 év, és minimum 160 cmes magasság.
Belépődíj: 5 000-Ft/fő, kedvezményes: 4 000-Ft/fő.
5. Meteor-barlang
Az Alsó-hegy Bódvaszilas
víznyelőbarlangja.

felett

lévő

Kis-vizetes-töbrének

látványos

Létszám: minimum 5 fő, maximum 8 fő, korhatár: 14 év, és minimum 160 cmes magasság.
Belépődíj: 5 000-Ft/fő, kedvezményes: 4 000-Ft/fő.
A Béke-, Kossuth-, és Meteor-barlang aktív vizes-barlang, így a barlangokban állandó
víz van, ezért gumicsizma és/vagy váltócipő, valamint megfelelő réteges öltözék és
váltóruha használata kötelező!
A kedvezményes
(igazolvánnyal).

belépődíjra

jogosultak:
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pedagógusok

A hivatkozásokra kattintva az ANP, illetve az SSJ honlapjain minden szükséges
információ megtalálható az összes felsorolt barlangról.
Figyelem! Pillanatnyilag (augusztus 31-én) mind az öt előzetes bejelentést igénylő
barlangtúra „A barlang jelenleg nem látogatható!” státusszal szerepel, ez talán
a mostani esőzéseknek tudható be. Az ANP honlapján a „Fontos tudnivalók” címszó
alatt olvasható, hogy ez az öt barlangtúra az időjárási körülményektől függően indul.
Remélhetőleg ez az állapot változni fog, persze az nem garantálható, hogy valamennyi
barlang október második felében látogatható lesz.
Kérem, hogy aki jelentkezik bármelyik barlangtúrára, figyelmesen
olvassa el a barlangokra vonatkozó összes információt, különösen a
„Részvételi feltételek” és a „Fontos tudnivalók” pontok alatt írottakat!

noznorb@gmail.com

Nagytarcsa, 2013. augusztus 31.

Vámos László

A program a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósul meg.

