
Szemlő-hegyi barlang 
http://szemlo-hegyi-barlang.hu/ 

1025 Budapest, Pusztaszeri út 35. 

GPS: 47.52844 , 19.02570 

Tel.: +36 1 325-6001 

Parkolási lehetőség : A bejáratot kiépített ingyenes parkolóhelyek övezi. 
Nyitva tartás: Kedd kivételével minden nap, 10.00 - 16.00 óráig. 

Túrák minden órakor indulnak (túra időtartama kb. 40 perc), csak vezetéssel látogatható. 
Belépőjegyek: 
Teljes-árú: 1300,-Ft 

Kedvezményes (gyerek, diák, nyugdíjas):     1000,-Ft 

Kombinált teljes-árú (Pál-völgyi-barlangba is érvényes): 2000,-Ft 

Kombinált kedvezményes (Pál-völgyi-barlangba is érvényes):  1600,-Ft 

A hőmérséklet egész évben állandó, 12°C, ezért nyáron érdemes melegebben öltözni. 
A kiépített útvonal utcai ruhában megtekinthető. Kényelmes túracipő viselése ajánlott. 

Korhatár nélkül látogatható (babakocsival, kerekesszékkel is lehetséges a látogatás). 

 

A jelenleg 2200 méter hosszban feltárt, fokozottan védett barlang 

Budapest egyik legértékesebb természeti kincse. Több, tágas folyosóból áll. 

Látványos formakincsű, ásványkiválásokkal gazdagon díszített. 

A túraútvonal mintegy 250 méter, melyet a látogatók kényelmes betonjárdákon és 

lépcsőkön járhatnak be, s a barlang járatok arculatát és képződményeit érzékeltető 

hatásvilágítás mellet ismerhetik meg a falakat gazdagon borító, Európában ritkaságnak 

számító borsókő-kiválásokat és gipszkristályokat. A barlang tiszta, pormentes levegője 

lehetővé teszi asztmás és légúti betegségben szenvedők kezelését a barlangban. 

 

Látnivalók  
A barlang fogadóépületében a Budai-hegység jelentősebb barlangjait bemutató kiállítás 

látható. Az épület fölötti parkosított, kerített terület legmagasabb pontján található a Barlangkutató Emlékkert. 
 

 

Pálvölgyi barlang 
1025 Budapest, Szépvölgyi út 162. 

http://www.dunaipoly.hu/hu/helyek/bemutatohelyek/pal-volgyi-barlang 

Tel.: +36 1 325-9505 

GPS: 47.532908 , 19.016129 
Nyitva tartás: Hétfő kivételével minden nap, 10.00 - 16.15 óráig. 

A barlang csak vezetővel látogatható, túrák minden óra tizenötkor indulnak (túra időtartama kb. 50-60 perc) 
A kiépített útvonal utcai ruhában megtekinthető. Kényelmes túracipő viselése ajánlott. 

Belépőjegyek: 
Teljes-árú:  1400,-Ft 

Kedvezményes (gyerek, diák, nyugdíjas): 1100,-Ft 

Kombinált teljesárú (Szemlő-hegyi-barlangba is érvényes):  2000,-Ft 

Kombinált kedvezményes (Szemlő-hegyi-barlangba is érvényes):  1600,-Ft 

A hőmérséklet egész évben állandó, 10°C, ezért nyáron érdemes melegebben öltözni. 

A barlangtúra alsó korhatára 5 év! 
 

A barlang máig feltárt hossza 19 km, ebből a túraútvonal 500 méter. 

Ez Magyarország második leghosszabb barlangja. Leginkább cseppköveiről 

nevezetes, bár sokkal jellemzőbbek rá a magas, hasadékszerű folyosók és a 

hévizek által kioldott gömbszerű oldásformák. Változatos, csillogó 

kalcitkristályok és kagylólenyomatok csodálhatók meg. A meseszerű 

cseppkövek, különleges szikla alakzatok évezredek óta változatlan formában 

várják a látogatót. 

 
A két barlang között gyalogosan kb: 20-30 perc (vagy a 29-es busszal 4 megálló, 

aztán rövid gyalogséta)  az út, praktikusan a Szemlőhegyi barlangnál érdemes kezdeni. 

http://szemlo-hegyi-barlang.hu/
http://www.dunaipoly.hu/hu/helyek/bemutatohelyek/pal-volgyi-barlang

