
A  BRDSZ  Központi Iroda 

Ausztria – Bécs – Hinterbrühl útvonalon 

2014. augusztus 9-én  kirándulást szervez a Seegrotte – tavas barlang – hoz. 

Indulás: 06.00 óra Budapest XIII. ker. Teve u. 4-6 szám elől légkondicionált autóbusszal. 

Program: 

1. A Seegrotte tavas barlang megtekintése hajóról, vagy gyalog, idegen vezetéssel. 
2. Séta Bécs belvárosában  vezetéssel. 
3. Hazafele vásárlási lehetőség… 

Részvételi díj : 30 fő esetén 5000 Ft + barlangi belépő 6 euró és ha kell belépők 

                         30 fő alatt   6000 Ft + barlangi belépő 6 euró és ha kell belépők 

Jelentkezés: Név, lakcím, telefonszám, email elérhetőség megjelölésével a brdsz@brdsz.hu 
email címen, vagy telefonon: 413-0290 vagy BM vonal: 39-540. 

Jelentkezési határidő : 2014. július 28. 

Fizetés: Készpénz fizetés a BRDSZ Irodán Bp. VI. kerület. Benczúr u.45. IV. emelet 

Július 29 és 30-án reggel 7.00 – 14.00 óra között. 

Európa legnagyobb földalatti tava közelebb van, mint gondolnánk. Bécstől mindössze 17 km-
re fekszik az a barlangrendszer, amely lenyűgöző élménnyel ajándékozza meg az 
odalátogatókat.  

A sejtelmes földalatti világban megismerkedhetünk a hosszú éveken át itt zajlott munkával; 
találunk múzeumot, kápolnát, sőt a világ egyik legelső vadászrepülőgépét is láthatjuk itt, 
amelyet a barlangban építettek a második világháború ideje alatt. A tavon motorcsónak 
segítségével kalauzolják el az érdeklődőket tekervényes labirintusokon keresztül, amely 
nemcsak rendkívül izgalmas, hanem páratlanul gyönyörű látványt is nyújt. 
Európa legnagyobb, 6200 m2 felületű, földalatti tavát folyósok és termek fantasztikus 
labirintusán keresztül lehet megközelíteni. Egy romantikus csónakázás a sejtelmesen csillogó 
tavon igazán felejthetetlen élmény. 
A tavas barlang, régen gipsz bánya volt. A bányában lovakat használtak a szállításokhoz, 
mivel a lovak állandó sötétségben voltak, megvakultak. 1912-ben vízbetörés következtében 
20 millió köbméter víz öntötte el a barlangot. 1932-ben bányamúzeumként nyitották meg a 
nagyközönségnek. 
A tavat 7 forrás táplálja, napi vízhozamuk 60 ezer liter. 
A barlang mélyén egy kápolna “Szent Borbála” állít emléket a halálos balesetet szenvedett 
bányászoknak. 
A föld alatti szint 60 méterrel van a föld alatt. 
A barlang állandó hőmérsékletű 9 és 12 fokos. 
Egyedülálló és felejthetetlen kalandokban lesz része mindenkinek, aki ellátogat a föld alá. 


