
TÁJÉKOZTATÓ a 2020. január 11-i (szombat) BARLANGTÚRÁKHOZ  

Az újév 1. túráján a Pálvölgyi- illetve a Szemlő-hegyi barlangokban teszünk látogatást. A 30 fős 
csoport előbb egy cseppkő- majd egy aragonit képződményekben gazdag barlangban tehet kellemes 
sétát. Emellett videó -, végül a helyi tárlat megtekintésére is sor kerül majd.  
Az utazási költség mellett, a kombinált belépőjegyekre tanulónkként 2300 forintot is kérünk fizetni. A 
bejárás legfeljebb 30 fős csoportban engedélyezett (a létszám betelt), így szülők (hozzátartozók) 
részvételére most nincs lehetőség. 

Gyülekező: reggel 7.40-kor, Szent Imre tér 

Indulás: a reggeli 7.50-es HÉV, Szent Imre téri megálló (előfordulhat HÉV-pótló busz) 

Érkezés: kb. 15.30-kor, Szent Imre tér  

Költség: 2300 ft belépőre, illetve 650 ft -csoportos tanulói jegyhez (vagy havi BKK bérlet) 

Felszerelés: téli időjárásnak megfelelő, réteges öltözet, túracipő, esőkabát, enni-innivaló, telefon. 

Jelentkezés: Lovász Lóránd szakkörvezetőnél (osztályfőnököknél) jan. 08-ig (szerda). 

_________Itt kell levágni! _____________________________________________________________ 

JELENTKEZÉSI LAP  Tanuló neve:___________________________________   Oszt.:_______________ 

Szülő neve:_________________________________    Tel.: __________________________________ 

A jelentkezéskor                3100 ft-ot befizettem.                            2300 ft-ot fizettem (bérletesek).    
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