
FÖLD ALATT FÖLD FELETT 

TELJESÍTMÉNYTÚRÁK 

2019. június 22.  

Kedvezmények, nyeremények a túra résztvevői számára 

Szálláskedvezmény – Nomád Baradla Kemping és Turistaszálló Aggtelek 

http://www.anp.hu/hu/nomad-baradla-kemping-es-turistaszallo  

Kedvezményezettek köre: 

FAFF teljesítménytúra résztvevői. 

Kedvezményre való jogosultság 

igazolásának módja: 

Túra teljesítését igazoló oklevél 

bemutatása. 

Kedvezmény igénybe vehető: 

2019. június 21. és 23. között, 1, 2 vagy 

3 éjszakára, de csak június 21-re nem, 

tehát az alábbi időszakokra: június 21-

22., 21-23., 22., 22-23. A foglalási igényt a recepcióval egyeztetni kell. Tel.: +36-30/861-94-

27. 

 Kedvezmény mértéke: 

10 % kedvezmény 1 éjszakára érkezőknek 

20 % kedvezmény 2 vagy 3 éjszakára érkezőknek 

A kedvezmény vonatkozik: 

- rönkfaház esetében az alapárra; 

- kis faház, apartmanház, esetében az alapárra, 

a felnőtt és a kedvezményes (gyermek, 

nyugdíjas) árra; 

- turistaház esetében a felnőtt és a 

kedvezményes (gyermek, nyugdíjas) árra; 

Barlangtúra-kedvezmény az összes résztvevőnek! A kedvezmény igénybe vehető 2019. 

június 23. - december 31. között! 

Baradla naponta induló túrái esetén felnőtt jegyárból 50 % kedvezmény az oklevélhez adott 

kupon leadásával 

http://www.anp.hu/hu/nomad-baradla-kemping-es-turistaszallo


Díjak - A távok díjazása utólag, értékelés után, postán kiküldve – kivéve a legidősebb és a 

legfiatalabb versenyző. 

 

Csillagvizsgáló 10A A díjat kapja a legnagyobb 

család 

Belépő, Baradla  

Igénybe vehető 2019. dec. 31-ig, annyi fő részére, 

ahány fős a család 

Aggteleki és jósvafői rövidtúra, vörös-tói középtúra 

 

Csillagvizsgáló 10B A díjat kapja a legnagyobb 

család 

Belépő, Baradla 

Igénybe vehető 2019. dec. 31-ig, annyi fő részére, 

ahány fős a család 

Aggteleki és jósvafői rövidtúra, vörös-tói középtúra 

 

Baradla 20A A díjat kapja a leggyorsabb teljesítő 

Belépő, Baradla 

Igénybe vehető 2019. dec. 31-ig, 5 fő részére 

Aggteleki és jósvafői rövidtúra, vörös-tói középtúra 

Ajándékcsomag  

Kb. 5 ezer Ft értékben (pl. Varázslatos Karszt) 

 

Baradla 20B A díjat kapja a leggyorsabb 

teljesítő 

Belépő, Baradla 

Igénybe vehető 2019. dec. 31-ig, 5 fő részére 

Aggteleki és jósvafői rövidtúra, vörös-tói 

középtúra  

Ajándékcsomag  

Kb. 5 ezer Ft értékben (pl. Varázslatos Karszt) 

 

Kecső 30A A díjat kapja a leggyorsabb 

teljesítő 

Belépő, Baradla 

Igénybe vehető 2019. dec. 31-ig, 5 fő részére 

Aggteleki és jósvafői rövidtúra, vörös-tói középtúra 

Ajándékcsomag  

Kb. 15 ezer Ft értékben  

 

Kecső 30B A díjat kapja a leggyorsabb 

teljesítő 

Belépő, Baradla 

Igénybe vehető 2019. dec. 31-ig, 5 fő 

részére 

Aggteleki és jósvafői rövidtúra, vörös-tói 

középtúra 

Ajándékcsomag  

Kb. 15 ezer Ft értékben  

 

 



 

Szelce 50A A díjat kapja a leggyorsabb teljesítő 

Belépő, Baradla 

Igénybe vehető 2019. dec. 31-ig, 5 fő részére  

Aggteleki és jósvafői rövidtúra, vörös-tói középtúra 

Ajándékcsomag  

Kb. 5 ezer Ft értékben (pl. Varázslatos Karszt) 

Szállás, Nomád Baradla Kemping és Turistaszálló  

Igénybe vehető 2019. dec. 31-ig, 2 fő részére, 2 éjszakára a Turistaszállóban – a foglalás 

időpontját előzetesen egyeztetni kell a recepcióval 

 

Szelce 50B A díjat kapja a 

leggyorsabb teljesítő 

Belépő, Baradla 

Igénybe vehető 2019. dec. 31-ig, 5 fő 

részére 

Aggteleki és jósvafői rövidtúra, vörös-

tói középtúra 

Ajándékcsomag  

Kb. 5 ezer Ft értékben (pl. Varázslatos 

Karszt) 

Szállás, Nomád Baradla Kemping és 

Turistaszálló  

Igénybe vehető 2019. dec. 31-ig, 2 fő 

részére, 2 éjszakára a Turistaszállóban – 

a foglalás időpontját előzetesen 

egyeztetni kell a recepcióval 

 

 

 

Legidősebb résztvevő 

Belépő, Baradla 

Igénybe vehető 2019. dec. 31-ig, 5 fő részére. 

Aggteleki és jósvafői rövidtúra, vörös-tói középtúra. 

 

Legfiatalabb résztvevő 

Belépő, Baradlamanó túra  

Igénybe vehető 2019. dec. 31-ig, előzetes bejelentkezéssel, 5 fő részére 

 



 
 

 

Jó túrázást, sikeres részvételt kívánunk! 

 

Aggteleki Nemzeti Park 

Vasutas Természetjáró Baráti Kör, Bánréve 


