
Nagyvisnyó Sporttábor 
Augusztus 17.
Tisza tavi hajókirándulás-Poroszló
Indulás:
I. csoport 9.00
II. csoport 10.30
Közös túra a Dédesi várromhoz
5 600 m (oda-vissza) kb. 2,5 óra


Augusztus 18.
Aggtelek Vörös tavi középtúra
A túra hossza: 2 300 m 
A túra időtartama: kb. 100 perc
Indulás: 9.00
A Baradla-barlang leghosszabb, villanyvilágítással ellátott szakasza 2300 m hosszú. A túra a 
barlang vörös-tói bejáratától indul és a jóvafői kijáratánál végződik, bejárása nagyjából 100 percet 
vesz igénybe. 
A túra útvonala nagyrészt a Styx-patak medre mentén halad, melyben nagyobb esőzések vagy 
hóolvadások után valósággal végigdübörög a víz. Színpompás cseppkőoszlopok, zászló-, függő- 
illetve állócseppkövek között vezet az út, érintve Magyarország legmagasabb állócseppkövét, a 19 
m magas Csillagvizsgálót, a Sárkányfejet valamint a barlang legnagyobb termét, az Óriások 
termét, ahol a barlang akusztikájából lehet ízelítőt kapni.




Szalajka völgy
1. Séta a völgyben kb. 8 km (oda-vissza) kb. 2,5 óra 
Látnivalók: Szikla forrás, Fátyolvízesés, "Ősember" barlang, Szabadtéri Erdei Múzeum, 
Pisztrangtelep 
2.  Gyalogtúra 
     Szilvásvárad-Szalajka völgy-Ősember barlang-Istállós kő-Milleneumi kilátó
      ~12 000 m kb. 4,5-5 óra






Augusztus 19,20.
1.  Dobsinai jégbarlang
A Dobsinai-jégbarlang a világ legjelentősebb jégbarlangjai közé tartozik. 2000-től a világ természeti 
örökségének jegyzékén szerepel. Míg az ismert osztrák alpesi magashegyi jégbarlangok, az 
Eisriesenwelt és a Dachstein-Rieseneishöhle, vagypedig a romániai Scărişoara jégképződményei 
1100 - 1120 m tengerszint felett fekszenek, a Dobsinai-jégbarlang jégrétegei ezredévek óta 
megmarad 920 - 950 méteren.
A jeges rész átlaghőmérséklete:-3,9 -0,2°C
A jégnélküli rész átlaghőmérséklete:0,8 - 3,5°C
A barlang bejárata a Duča-hegy északi lejtőjén 969,5 m tengerszint feletti magasságban fekszik. A 
barlang hossza 1483 m. A látogatható rész hosszúsága 515 m. A barlang járatai a bejárattól 
fokozatosan lejtenek, ami a nyílás északi fekvésével egyetemben elősegíti télen a hideg levegő 
leáramlását és a járat lehülését.
A barlangban számos lenyűgöző rész található. Ilyen a jeges Kis- és Nagy-terem (Veľká a Malá 
sieň), Ruffíny koridor és az Omlás-terem (Zrútený dóm). A jégnélküli részek a Kvapľova és Biela 
sieň, Suchý dom, Kvapľova pivnica és Peklo nevű járatok. A Nagy-terem hőmérséklete -3,8 és + 
0,5 C között van. A napsütéses felszínről a látogató csupán néhány tíz méterre ereszkedik a föld 
alá és nyomban a hideg jég birodalmában találja magát, ahol a természet tökéletes munkáját 
csodálhatja meg.




2. Alternatív programok a táborban maradó csoportoknak
Gyalogtúra
a, Tábor-Bánkút-Tábor 13 200 m  kb. 6 óra
Bánkút a Bükk-fennsík keleti részén fekvő síközpont, amely a hegység második legmagasabb  
pontja, a Bálvány (956 tszf.) alatt található, nagyszerű kilátás a Petőfi kilátóból.

    
 

b, Mályinka-Csondró völgy-Odvas kő-Mályinka  7 600 m  kb. 3 óra
Mályinkáig és vissza utazás busszal.
A Csondró-patak völgye talán a legvadregényesebb völgy a Bükkben, kisebb szurdokkal, 
vízesésekkel,a völgyoldalakban sziklákkal, mint az Odvas-kő, a Cakó-kő vagy a Kemesnye-hegy. 
Az Odvaskő nagyszerű kilátó hely.






c, Dédestapolcsány-Lázbérci víztározó-Upponyi szoros-Dédestapolcsány 
    8 km kb. 2,5 óra
Dédestapolcsányig és vissza utazás busszal.
A Lázbérci-víztároló vagy Lázbérci-víztározó mesterségesen kialakított tó, amelyet a Bán-patak 
völgyének elzárásával hoztak létre 1967 és 1970 között, a Bükki Nemzeti Park fokozottan védett 
területén helyezkedik el, 
A Bán patak völgyében található Upponyi-szoros szurdoka a Lázbérci tájvédelmi körzet egyik 
legjelentősebb értéke. A meredek sziklafalak, kőfülkék, törmeléklejtők és jellegzetes kőgomba 
képződmények különleges látványt biztosítanak. A terület számos védett növény és állatfaj 
élőhelye, az erdők állományait zömmel a csertölgy és kocsánytalan tölgy, a bükk alkotják, de 
gyakori a galagonya, a mezei juhar és ostorménfa is, fokozottan védett terület.


Kerékpár túra
a, Tábor-Uppony-Tábor 26 km  kb. 2 óra
b, Tábor-Uppony-Borsodbóta-Nehézseny-Tábor  46 km kb. 3,5 óra
Augusztus 21.
Aggtelek Vörös tavi középtúra
Szalajka völgy
Augusztus 22.
Eger vár látogatás 
Játékos vetélkedő Egerben


