A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
2018. október-november hónapban
20 % kedvezményt biztosít iskolai osztályok
számára!
Kalandok Abaligeten
Barlangtúra
Denevérmúzeum
Séta a Denevér-tanösvényen
Tájékozódási alapismeretek
Programzáró vetélkedő ajándékokkal

Program:

10.00: Szakvezetés az Abaligeti-barlangban
A Mecsek egyik legismertebb és legnépszerűbb természeti látnivalója az Abaligeti-barlang,
mely az emberi szem számára láthatatlanul ma is változik, melyről a barlang teljes hosszában
csordogáló patak gondoskodik. A gyalogosan könnyen végigjárható 466 méteres főágban
cseppkövekkel és egyéb látványos képződményekkel találkozhatnak a látogatók.

11.30: Denevérmúzeum megtekintése
Az abaligeti Denevérmúzeum egyedülálló tematikus bemutatóhelye a denevérek kevéssé
ismert és misztikusnak tűnő világának. Megismerjük a denevérkutatás történetét, eszközeit,
valamint a denevérek főbb magyarországi tartózkodási helyeit és vándorlási útvonalát is.

12.00: Ebédszünet (saját hideg étel elfogyasztása)

13.00: Szakvezetéses túra a Denevér tanösvényen
A tanösvény a Mecsek-hegység nyugati részén, a fokozottan védett Abaligeti-barlang
környékén található. Végigjárása során a látogatók új ismeretekkel, kézzelfogható
tapasztalatokkal gazdagodhatnak a környék természetföldrajzáról, élővilágáról, a múltbeli és
mai gazdálkodási formákról. A szakvezetéses túra közben olyan kérdésekre is keressük a
válaszokat, hogy hogyan tájékozódjunk a természetben vagy milyen eszközök és milyen
természeti jelenségek segítenek bennünket a tájékozódásban?

14.30 – 15.00: Programzáró vetélkedő – ajándékokkal
Játékos vetélkedő segítségével elevenítjük fel a nap folyamán szerzett élményeket és
ismeretanyagot, melyeket apró ajándékokkal jutalmazunk.

Kedvezményes ár: 1500 Ft/fő
Minimum létszám: 15 fő.
(A kedvezményes belépőt az erre a programra előre bejelentkezett osztályok vehetik igénybe.)

Hasznos:
Fontos a kényelmes túracipő/bakancs, az időjárásnak megfelelő túrafelszerelés megválasztása, a szúnyogok és
a kullancsok elleni védelem. A programon mindenki saját felelősségére vesz részt!
A programra lehetőség szerint mindenki hozzon magával megfelelő mennyiségű hideg élelmet és italt.
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.

Információ, bejelentkezés osztályoknak:
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
Tel: 72/517-223
Pallos-Rózsa Anita: 30/377-3383, rozsaa@ddnp.kvvm.hu
Neubauer Norbert: 70/374-0295, neubauern@ddnp.kvvm.hu
www.ddnp.hu

