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Az Országos Kék Túra teljes bejárása, és igazolása
Több évnyi tömény kaland és ösvénytaposás garantálva!

Az Országos Kék Túra teljes bejárása, és igazolása
Több évnyi tömény kaland és ösvénytaposás garantálva!

Kék túra kalandozás indul
2018. június 30 – július 1-jén
Kékestető – Sirok útvonalon + bükkszéki fürdőzés
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Várható gyülekező:
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• Június 30 szombat 8.00 Stadion autóbusz-állomás jegypénztára
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Szükséges:

Szükséges:

Egy napi hideg élelem, innivaló, két napi váltás ruha, fürdőruha, tisztasági
felszerelés, pótpulóver, pótzokni, esőkabát, napvédő sapka, papucs, kényelmes
túracipő. (kullancsvédelem nem árt).
Útvonal: Kékestető – Hármashatár – Oroszlánvár - Sirok
Táv: 22 km, szint: +860 / -1430 m
Szállás Sirokon kőházban ágyneművel
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Várható költségek:
Utazás oda-vissza:
teljes ár: kb. 5600.50%: kb. 3000.Szállás:
várhatóan 3000 Ft/ fő / éj (1 éjszaka)
Ha lehetőség van 2 éjszakára maradni, és hétfőn a siroki műemlékeket
megtekinteni, akkor 2 éjszaka szállásdíjjal kell számolni!
Strandbelépő
teljes ár: 2000.-,
50% 1600.-, családi változó
Étkezések (közös)
kb. 1000-1500 Ft/ fő (megszervezzük)
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Érkezés: július 1 vasárnap: 19 óra körül, Bp. Stadion buszállomás.
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(2 éjszaka esetén július 2 hétfőn ugyanezzel a busszal)
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Következő várható szakaszok:
Ősagárd – Naszály – Szendehely Tanösvény
A Cserhát további szakaszai közlekedéstől függően
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FONTOS!!!
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A szállás miatt előfoglalást kérek június 12 keddig:
majer.mke@gmail.com +36 70 235 34 36 vagy Facebook
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Szeretettel várok mindenkit!
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Majer Zsuzsa (néni)
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