
         
 

             

 

 

 

 

 
 

 

Idén nyáron visszatérünk a Szlovák Paradicsomba, ahol új kihívásokat és kalandokat keresünk. Nem is 

kezdhetünk mással, mint a tavaly újranyitott Kysel’-szurdokkal, melyet 40 évvel ezelőtt egy hatalmas, 

valószínűleg felelőtlen turisták által okozott tűzvész miatt kellett lezárni. A pusztító tűzvészt követő, 

idáig eltelt 40 évben a szurdokban emberi beavatkozás nélkül lassan helyreálltak a természetes 

állapotok, így lehetővé vált a völgy e részének újbóli megnyitása a turisták előtt. A Kyseľ-szurdok „C” 

kategóriás via ferratája kihagyhatatlan a Kalandorok számára, de vasárnap sem fogunk unatkozni! 

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

Találkozó: 2017. június 30-án, pénteken, 17:00 órakor a Szlovák Paradicsomban, Penzion 

Mizuna Káposztafalva (053 15 Hrabušice, Obchodná . 787, Szlovákia) 

Szombat: Podlesok - Klástorisko - Kysel'-szurdok (via ferrata) - Klástorisko - Podlesok 

Reggeli után kocsiba szállunk, irány Podlesok, majd a fizetős parkolótól indulunk és 2 óra gyaloglás után érünk a 

Kysel’-szurdok via ferrata beszállási helyéhez. A via ferrata jó 2 óra, innen a középkori kolostor, a Klastorisko 

(Vörös-kolostor) romjáig még kb. 40 perc az út. Az itt található kis vendéglőben pihenőt tartunk, majd 

visszasétálunk a parkolóba. Este szállásadónk ízletes vacsorájának elköltése közben storyzgathatunk. 

Táv: kb. 14 km; Szintemelkedés: kb. 400 m; Menetidő: kb. 6-7 óra 

Vasárnap: Pila – Sokol – Velky Sokol – Malá pol’ana - Píla 

A reggeli elfogyasztása után mai túránk a Nagy-Sólyom-völgybe (Velky Sokol) vezet. A völgy a hegység 

leghosszabb és legimpozánsabb szurdoka, hossza 6 km, emelkedése a bejárattól a völgyfőig 289 méter, a völgy 

menetideje kb. 3 óra. A szurdok falai néhol elérik a 200-300 méteres magasságot, látványa lenyűgöző. Az út 

során rengetek doronglétra, vaslétra segíti majd a haladást, de nagyobb vízállás esetén fel kell készülni a 

patakban való gázolásra is. A túrát követően egyénileg történik a hazautazás Magyarországra. 

Táv: kb. 14 km; Szintemelkedés: kb. 500 m; Menetidő: kb. 6-7 óra 

Részvételi díjak: Egyesületi tagoknak: 28,000.- Ft/fő; Nem Egyesületi tagoknak: 32,000.- Ft/fő 

A részvételi díj tartalmazza a túravezetést, 2 éjszaka szállást a Mizuna panzióban (2 és 3 ágyas 

szobákban), idegenforgalmi adót, félpanziós ellátást, via ferrata felszerelés bérletét. 

A részvételi díj nem tartalmazza a nemzeti park belépőjét, az utazás és a biztosítás költségét! 

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

bakonyikalandorok@gmail.com e-mail címre. 
FONTOS: Létszámkorlát: maximum 18 fő! Ezután már csak a várólistára kerülhetnek a 

jelentkezők. A jelentkezéseket érkezési sorrendben dolgozzuk fel! 

Részletekről és a részvételi díj befizetéséről visszaigazoló e-mailünkben értesítünk.  

A kiszámíthatatlan időjárás miatt a programváltozás jogát fenntartjuk! 
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