
         

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedves Kalandorok, Túratársak! 

Ezen, a remélhetőleg szikrázó napsütéses, nyári hétvégén a bakonyi sárga sáv jelzést 

követvén bejárjuk a neves kutatóról, a Bakony szerelmeséről, Dornyai Béláról elnevezett 

emlékút nagy részét. A jelvényszerző túramozgalom ösvényének taposása során 

megismerkedhetünk szeretett Bakonyunk változatos arculatával, geológiai érdekességeivel, 

történelmi településeivel. Az útvonal többnyire hangulatos völgyben, csörgedező patakok 

mellett vezet. Kirándulásunk során megcsodáljuk a szépen felújított Szépalmapusztai 

arborétumot, ellátogatunk a Bakony-hegység egyik legszebb településére Bakonybélbe. 

Kellemes meccsnézéssel egybekötött vacsoránk után itt pihenjük ki az első nap fáradalmait. 

Reggel megtekintjük a természeti csodának is titulált Szent-kutat, amely egykor Szent 

Gellért szomját is oltotta, majd felkapaszkodunk a Hajagok csúcsaira, végül leereszkedünk a 

Porcelángyáráról világszerte híres Herendre. 

Találkozó: 2016. június 18-án, szombaton reggel 8:30-9:15 órakor, Vinye, Vinye.hu büfé 

Utazás:  Egyénileg, vonattal vagy autóval (Vinyén őrzött parkolót biztosítunk)   

Programok 

Szombat 

Túraútvonal: Vinye - Üveghuta (5,9 km) - Porva (9,1 km) - Szépalmapuszta (13,7 km) - Bakonybél (23,7 

km). 

 

A Vinye.hu büfében elköltött közös reggeli (medvehagymás tönkölylángos) után indulunk. Útközben 

Porván lesz frissítő, a nap végén Bakonybélben, a Pikoló vendéglőben vacsora. Szállás Bakonybélben, 

apartmanokban. Este 18 órától közös Eb-meccsnézés (Magyarország-Izland). 

Vasárnap 

Túraútvonal: Bakonybél - Ráktanya (6,3 km) - Középső-Hajag (9,5 km) - Herend (17,9 km). 

Indulás  10 órakor, közös reggeli után. Úti csomagot kapunk a Pikoló vendéglőben, útközben 

vendéglátóhely nincs. Herenden a cél : Imbisz sétány söröző (igazolóhely). 



         

Részvételi díjak:  

✓ Egyesületi tagoknak:   8,000.- Ft/fő    

✓ Nem Egyesületi tagoknak: 10,000.- Ft/fő 

 

A részvételi díj tartalmazza: 

✓ a túravezetést 

✓ 1 éjszaka szállást bakonybéli apartmanban 

✓ üdülőhelyi díjat 

✓ reggeliket (szombat, vasárnap) 

✓ porvai zsíros deszkás frissítést (szombat) 

✓ vacsorát (szombat) 

✓ úti csomagot (vasárnap) 

✓ emléktárgyat 

✓ igény esetén őrzött parkolót 

 

A részvételi díj nem tartalmazza: 

✓ az utazást 

✓ további étkezések költségét 

 

Közlekedési lehetőségek: 

 Vonat Veszprémből szombat reggel: 8:15., Zirc 8:46., Vinye 9:11 

 Vonat Győrből szombat reggel: 7:25, Vinye 8:27 

 Aki Vinyére szombat reggel autóval menne és vasárnap visszatérne érte (biztonságos 

parkolóról gondoskodunk): 

o Vonat Herendről vasárnap: 15:36., 16:43., 18:26 

o Veszprémi érkezés: 15:50., 16:55., 18:40 

o Veszprémi indulás: 17:03., 19:12 

o Vinyei érkezés: 17:57., 20.06 

Kérjük, aki részt kíván venni a rendezvényen, mielőbb jelezze részvételi szándékát a 

bakonyikalandorok@gmail.com e-mail címre. Kellemes túrázást, jó szórakozást kívánunk! 

FONTOS: A rendezvény nyilvános, de a szállás kapacitása és az esemény jellege miatt a 

maximális létszámkorlát 20 fő!!! E felett már csak várólistára kerülhetnek a jelentkezők. 

A jelentkezéseket érkezési sorrendben dolgozzuk fel!  
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