elérhetőségek

CONTACTS and LOCATION

varázslatos képződmények
magical formations

Tapolcai-tavasbarlang
Látogatóközpont
A Bakony–Balaton Geopark
Nyugati Kapuja

Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont
8300 Tapolca, Kisfaludy S. u. 3.
GPS: 46.883115, 17.443221
Kisfaludy Sándor u. 3
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Telefon: +36 87 555 291,
+36 30 491 0071
E-mail: info@tavasbarlang.hu
www.facebook.com/
tavasbarlang.latogatokozpont
www.tavasbarlang.hu
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Kiadja: Balaton-felvidéki
Nemzeti Park Igazgatóság
Puskás Zoltán igazgató
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Lake Cave of Tapolca
Visitor Centre
www.tavasbarlang.hu

csodálatos karszt
WONDERFUL KARST

2014-ben egy uniós pályázat révén új létesítménnyel gyarapodott a nemzeti park sokszínű turisztikai kínálata. A
csónakázható tavasbarlang fogadóépületében páratlan
kiállítás mutatja be a karsztvidékek csodálatos világát.
10 terem különleges látnivalói kalauzolnak minket a titokzatos barlangok világában. A gyerekeket kúszóbarlang
várja, míg a felnőttek érzékelési képességét „kőtapogató”
teszi próbára. Ősföldrajzi festmények engednek bepillantást letűnt korok élővilágába. A térhatású fotók és a film
segítségével magunk is föld alatti felfedező utakon járunk.
A természet egzotikus művésze, a karsztvíz gyönyörű alakzatokat formál a mészkőből. Dél-Kína toronykarsztjaitól a
cseppkövek birodalmán át a tapolcai barlangok törékeny
szépségű kristályvilágába jutunk. Láva- és jégbarlang, trópusi őskarszt; megannyi élmény várja itt a vendéget.

látnivalók
ATTRACTIONS

csónakázás
BOATING

• Cseppkő terem
• Búvár terem
• Denevér terem
• Geopark terem
• Ősrégész terem
• Őskarszt terem
• 3D vetítő terem
• Csónakázás
• Játszótér
• Mászófal

Kessler Hubert-barlang
Kessler Hubert Cave

The diverse tourist attractions of the national park were
enriched in 2014 by a new establishment, funded by the
EU. Before the boat trip in the Lake Cave, visit the unique
exhibition on the wonderful world of karst regions.
The mysterious world of caves is interpreted by special attractions in 10 rooms. Children can crawl in the adventure
cavern while the sensory abilities of adults are challenged
by the „feel the rocks” game. Palaeogeographic paintings
introduce the wildlife of past epochs. We ourselves can go
on an underground expedition by watching 3D photos and
the film. Karst water, the exotic artist of nature creates magnificent shapes out of limestone. From the tower karst of
South China, through the empire of dripstones we arrive to
the caves of Tapolca, the crystal world of fragile beauty. Lava
tube caves and ice caves, tropical palaeokarst and many other attractions await you.

Csak a 3D vetítésünkön
látható, zárt Berger
Károly-barlang
The closed Berger Károly
Cave can only be seen in
our 3D film.

• Dripstone Room
• Cave Divers’ Room
• Bat Room
• Geopark Room
• Prehistoric Room
• Palaeokarst Room
• 3D Movie Room
• Boating
• Playground
• Climbing Wall

