
A BRDSZ KÖZPONTI IRODA

2015. szeptember 12 –én kirándulást szervez Szlovákiába a Deményfalvai barlangokhoz.

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

Program: 

1.Demonovai jégbarlang megtekintése

2.Demanovai szabadság barlang bejárása.

Részvételi díj: 30 fő esetén 5000 Ft + a barlangi belépők.

                        30 fő alatt 6000 Ft + a barlangi belépők.

Jelentkezési határidő: 2015. augusztus 15.

Jelentkezés: Név, lakcím, telefonszám, email elérhetőség megjelölésével a 
brdsz@brdsz.hu email címen.

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

Augusztus 24 – 25

reggel  8.00 – 14. 00 óra között.

DEMÉNYFALVI BARLANGOK

Demänovai-jégbarlang

A látogatási útvonal hossza 650 m szintkülönbsége 48 m. A bejárat és a kijárat azonos 
magasságban fekszenek, a távolság köztük csak 40 m. A látogatás időtartama kb. 45 perc. A 
barlang hőmérséklete a nyári hónapokban +0,4°C és +3°C között mozog.A látogatási útvonal 
meredek szakaszokkal tagolt hatalmas folyóvíz alkotta járatokon vezet keresztül. Az útvonal 
első részeiben cseppkőképződmények láthatók, míg a második szakaszban 
jégképződményekkel találkozunk. A cseppkő és jég kombinációja érdekessé teszi a  túrát, 
amelyen a látogatók megismerkedhetnek a járatok és a képződmények keletkezésével, az 
eljegesedés feltételeivel valamint a jég cseppkövekre gyakorolt hatásával. A barlangi járatok 
főképp ovális, folyóvíz által kialakított folyosókból és omlásos-kifagyásos termekből 
tevődnek össze.A szintkülönbség valamint a kinti és benti hőmérséklet közötti különbség 

mailto:brdsz@brdsz.hu


megterheli a szervezetet. A barlangba lépés előtt ajánlatos megpihenni, hogy a szervezet 
alkalmazkodása a barlangi környezethez zökkenőmentes legyen. Ajánlatos a meleg öltözet és 
szilárd lábbeli.

 .

Demänovai-szabadság-barlang

A Demänovai barlangrendszer alaktanilag legváltozatosabb barlangja. A barlang hossza 8 497 
m, szintkülönbsége120 m.A gazdag cseppkőképződmények közül egyedülállóak a tavi 
cseppkőkérgek és korallszerű képződmények. cseppkőoszlopok, gömbsztalaktitok.

Belépő a barlangokba:
Felnőtt:  8,00 €
Diák, nyugdíjas 60év felett:  7,00 €
Fotózás:  10,00 €


	A BRDSZ KÖZPONTI IRODA
	2015. szeptember 12 –én kirándulást szervez Szlovákiába a Deményfalvai barlangokhoz.
	Indulás 06.00 óra Budapest XIII. ker. Teve u. 4-6 szám elől légkondicionált autóbusszal.
	Program:
	1.Demonovai jégbarlang megtekintése
	2.Demanovai szabadság barlang bejárása.
	Részvételi díj: 30 fő esetén 5000 Ft + a barlangi belépők.
	30 fő alatt 6000 Ft + a barlangi belépők.
	Jelentkezési határidő: 2015. augusztus 15.
	Jelentkezés: Név, lakcím, telefonszám, email elérhetőség megjelölésével a brdsz@brdsz.hu email címen.
	Fizetés: készpénz fizetés a BRDSZ Irodán Bp. VI. kerület. Benczúr u.45. IV. emelet
	Augusztus 24 – 25
	reggel 8.00 – 14. 00 óra között.
	DEMÉNYFALVI BARLANGOK
	Demänovai-jégbarlang
	Demänovai-szabadság-barlang

