
             

    

    

    

    

    

 

 

 

 

Mint tudjuk, a név kötelez… Így, igaz nem a Bakonyban, de Egyesületünk újabb kalandokat keres. 
Ezúttal a Dunántúli-középhegység legmagasabb pontját, a Pilis-tetőt (756 m) vesszük célba. A tavaly 
átadott, Boldog-Özséb kilátót az elfogulatlan természetjárók is a legszebb hazai kilátók közé sorolják.  

A nem hétköznapi építmény felkeresésén túl bakancsos barátainkat ezúttal egész (hosszú)hétvégés 
túraprogramra csalogatjuk, ahol csodás környezetben, vidám társaságban ezernyi élmény vár ránk.  

A Pilis-hegy lábánál, távol a város zajától, 5 hektáros területen, festői környezetben fekvő Kelemen 
Majorság gondoskodik szállásunkról és bőséges étkezésünkről. A majorság, ahol az állatok és az 
emberek értik egymás nyelvét, ahol szinte megáll az idő. Aki megtapasztalja ezt a harmóniát, örökre a 
természet elkötelezett hívévé válik... 

Utazás:  Egyénileg, autóval (igény esetén telekocsis rendszerben Győrből és Budapestről) 
Találkozó:  2015. október 23-án, pénteken, 8:00-8:30 óra között Piliscsév, Kelemen Majorság 
 2519 Piliscsév, Hegyes Dűlő 027/5 hrsz. (az Ady Endre u. folytatása) 
 

Programok 

Péntek  

9 órától vezetett túra a Dunántúli-középhegység legmagasabb pontján lévő új, Boldog-Özséb kilátóhoz. 
Túraútvonal: Piliscsév, Kelemen Majorság – Pilisszántó – „Pilis-szerpentin” Panoráma út – Pilis-tető (756 
m) - „Pilis-szerpentin” Panoráma út – Pilisszántó – Piliscsév, Kelemen Majorság 
Táv: 18 km; Szintemelkedés: 600 m; Menetidő: kb. 7 óra 

Este: vacsora a majorság ízletes étkeiből, majd a Bakonyi Kalandorok Turista Egyesület 3. születésnapi 
köszöntése, ünneplése. 
  

 



         

 

Szombat  

Bőséges paraszttálas reggelink elfogyasztása után vezetett túra a Pilis-nyereghez. 
Túraútvonal: Piliscsév, Kelemen Majorság – Klastrompuszta – Klastrom-szirtek – Pilis-nyereg (545 m) – 
Vörös út – Leány-barlang – Pincék alatti-dűlő – Piliscsév, Kelemen Majorság 
Táv: 12 km; Szintemelkedés: 250 m; Menetidő: kb. 5 óra 

Este: a Bakonyi Kalandorok ismét kifőznek valamit☺, majd meglepetés party a Halloween jegyében. 

Vasárnap 

Reggeli, a szállás elhagyása, majd utazás Pilisszentkeresztre, ahol bejárjuk a meredek szurdokot. A 
festői völgyben kis bukók, vízesések, kimosott sziklaformák között kalandozunk. 
Könnyű, rövid túránkat követően egyénileg történik a hazautazás a kora délutáni órákban. 

Részvételi díjak:  

� Egyesületi tagoknak:  14,500.- Ft/fő,     

� Nem Egyesületi tagoknak: 17,500.- Ft/fő. 
 

A részvételi díj tartalmazza: 

� a túravezetést, 

� 2 éjszaka szállást a Kelemen Majorság igényes, minikonyhával felszerelt, teraszos, 1-2 

szintes apartmanjaiban,  

� üdülőhelyi díjat, 

� étkezéseket: reggelik (szombat, vasárnap) és vacsorák (péntek, szombat). 

A részvételi díj nem tartalmazza: 

� az utazást, 

� és további étkezések költségét. 

Kérjük, aki részt kíván venni a 

rendezvényen, mielőbb, de legkésőbb 

2015. május 31-ig jelezze részvételi 

szándékát a bakonyikalandorok@gmail.com 

e-mail címre. 

FONTOS: A rendezvény nyilvános, de a 

szállás kapacitása és az esemény jellege 

miatt a maximális létszámkorlát 25 fő!!! 

25 fő felett már csak várólistára 

kerülhetnek a jelentkezők. 

A jelentkezéseket érkezési sorrendben 

dolgozzuk fel! Kellemes kikapcsolódást!     

 


