
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalandor barátainkat ezúttal egész hétvégés túraprogramra hívjuk a Börzsöny rengetegébe, ahol vidám 

társaságban tengernyi kaland vár ránk. 

A Börzsöny különleges hegységünk, kevés a lakott terület, hatalmas összefüggő erdőségekkel fedett 

hegyoldalak, amelyeket átszelnek a kisvasutak... A mély völgyek és a nagy szintemelkedések miatt úgy 

tűnik, mintha egy sokkal magasabb hegységben járnánk. Ráadásul a Magas-Börzsöny egyetlen hatalmas 

vulkán maradványa: a 8-10 km átmérőjű kaldera maradványai ma is jól láthatóak a magasabb csúcsokról. 

Reméljük jó időnk lesz és mi is láthatjuk majd! 

Utazás:  Egyénileg, autóval (igény esetén telekocsis rendszerben Győrből és Budapestről) 

Találkozó:  2016. október 21-én, pénteken, 8:00 órakor Győrben a Metro áruház parkolójában 

 illetve 10:00 órakor Zebegényben (csatlakozási lehetőség este Diósjenőn) 
 

Programok 

2016. október 21. péntek  

Győrből az 1-es úton Komáromig megyünk, ott átkelünk a Duna bal partjára, majd Párkányon és Szobon 

keresztül jutunk el Zebegényig. Az autót lent hagyva túrázni indulunk a Hegyes tetőre: S+, majd S 

jelzésen a Szent Mihály hegyre, majd a Hegyes tetőn lévő Julianus kilátóhoz megyünk fel, majd a K 

jelzésen Nagymarosig ereszkedünk le. (táv 10 km, 400 m szintemelkedés) A nagymarosi kávézás után 

vonattal visszamegyünk Zebegénybe. Innen autóval Nógrádba megyünk, ahol megnézzük a vár romjait, 

majd a délutáni órákban érkezünk Diósjenőre, a Börzsönyalja Panzióba, ahol szállásunk lesz. 

Este: a Bakonyi Kalandorok ismét kisütnek valamit, majd az Egyesület 4. születésnapi köszöntése, 

ünneplése. 

2016. október 22. szombat  

Reggeli után a célunk a Csóványos kilátója. A szállásról egyből a turistajelzésen indulunk a hegynek: PX 

jelzésen (Diósjenő - Csehvár - Fultán kereszt - Csóványos) jutunk fel a 936 m magasan lévő csúcsra 

(táv: 8 km, 700 m szintemelkedés). Visszafelé a kilátótól a Z jelzésen (Csóványos - Nyír-rét - Diósjenő) 

térünk vissza (Összesen: 16 km, 800 m szintemelkedés). Innen lehetséges kitérő a Závoz-nyeregbe és a 

Kő-hegyre a szép kilátás miatt :-) 



         
 

 

Napközben készülünk egy kis meglepetéssel az új, fel- és beavatatlan tagjaink részére  

Este: vacsora a közeli étteremben, majd buli kifulladásig. 

2016. október 23. vasárnap 

Reggeli után elhagyva a szállásunkat Hontra megyünk, ahonnan túrázunk egyet a Honti szakadékban (táv 

2 km, 200 m szintemelkedés), majd Kemencét vesszük célba egy kis pihentető kisvasutazásra a Fekete-

völgybe. A Feketevölgy Panziótól a Strázsa hegyen át térünk vissza Kemencére. (ZT jelzés, táv 4 km, 

400 m szintemelkedés) Kemencéről Letkésen át Komáromon keresztül érkezünk vissza Győrbe. 

A túraterv és a programok az időjárástól függően változhatnak! 

Részvételi díjak:  

 Egyesületi tagoknak:  14,000.- Ft/fő,     

 Nem Egyesületi tagoknak: 18,000.- Ft/fő. 
 

A részvételi díj tartalmazza: 

 a túravezetést, 

 2 éjszaka szállást Diósjenői apartmanban,  

 üdülőhelyi díjat, 

 vacsorákat (péntek, szombat). 

A részvételi díj nem tartalmazza: 

 az utazást, 

 és további étkezések költségét. 

Kérjük, aki részt kíván venni a 

rendezvényen, mielőbb, 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 21 fő!!! 

21 fő felett már csak várólistára 

kerülhetnek a jelentkezők. 

A jelentkezéseket érkezési sorrendben 

dolgozzuk fel! Kellemes kikapcsolódást!     
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