
													

A BAKONYI KALANDOROK TURISTA EGYESÜLET ezúttal  a  túrázók  paradicsomába  csábít!  A
Szlovák Paradicsom az ország egyik legnagyobb természetvédelmi tájegysége. Az igen mély, sötét,
nehezen megközelíthető völgyszakadékokkal és zuhogó vízesésekkel szaggatott hegyhát
kiemelkedései 800 - 1200 méter magasak. Számtalan vízesés, barlang, búvópatak, tucatnyi, alig 1 - 2
méter széles, meredek szurdokvölgy teszi feledhetetlenné itt a kirándulást, melynek során néhol a
porló vízesések mellett létrákon, pallókon, szikláknak támasztott fatörzseken kell felmászni a
hegytetőre. Emiatt a Szlovák Paradicsom szakadékainak bejárására és a sziklafalak megmászására
gyakorlott turisták jelentkezését várjuk.

Utazás:  egyénileg, autóval (igény esetén telekocsis rendszerben Győrből és Budapestről)
Találkozó: 2015. június 6-án, szombaton, 10:00 órakor a Szlovák Paradicsomban, Podlesok

kemping parkolójánál (Nemzeti Park bejárata - 4 km-re Káposztafalvától)

Szombat: Először a közelben található Suchá Belá (Száraz-víz-szurdok) szurdokba sétálunk, ahol fém és
falétrákon juthatunk egyre feljebb. A szurdok végén rövid gyaloglást követően jutunk el egy középkori kolostor
romjaihoz, a Klastoriskohoz (Vörös-kolostor), ahol egy kis vendéglőben olthatjuk szomjunkat, ill. elfogyaszthatjuk
ebédünket. Innen kb. 1 óra alatt érünk vissza a parkolóba. Szállásunk elfoglalása után a táj jellegű vacsorával
pótolhatjuk a napközben elégetett kalóriáinkat.
Táv: kb. 9 km; Szintemelkedés: kb. 400 m; Menetidő: kb. 4-5 óra

Vasárnap: Podlesok – Hernád-áttörés – Tamásfalvi kilátó – Podlesok
A reggeli elfogyasztása után Podlesok parkolójából indulunk következő túránkra, amely a Hernád folyó mellett
vezet, majd kis kitérővel rövid kaptatón eljutunk a Tamásfalvi kilátóig, ahonnan a Hernád folyó felett a másik
oldalon megyünk vissza autóinkhoz.
Táv: kb. 17 km; Szintemelkedés: kb. 600 m; Menetidő: kb. 6-7 óra
A túrát követően egyénileg történik a hazautazás Magyarországra.

Részvételi díjak: Egyesületi tagoknak: 7 500.- Ft/fő;    Nem Egyesületi tagoknak: 9 500.- Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza a túravezetést, 1 éjszaka szállást magánszálláson (Káposztafalván;
Vizes blokkok, hűtő és tűzhely folyosón), illetve a nemzeti park belépőjét mindkét napra!

A részvételi díj nem tartalmazza az étkezések, az utazás és az utasbiztosítás költségét!

Kérjük, aki részt kíván venni a rendezvényen, mielőbb, de legkésőbb 2015. 03. 31-ig
jelezze részvételi szándékát a bakonyikalandorok@gmail.com e-mail címre.

FONTOS:  Létszámkorlát:  minimum  10,  maximum  20  fő!!!  20  fő felett  már  csak  a  várólistára
kerülhetnek a jelentkezők. A jelentkezéseket érkezési sorrendben dolgozzuk fel!
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