
A részvétel díjtalan, kivételt képez a kisvasút díja, amely a helyszínen  
fizetendő készpénzben: 1.500 Ft/fő (4 éves korig, ölben ingyenes).

2017. szeptember 9-10.

Ősz elején ismét hívjuk a kisebb, nagyobb Kalandorokat, szülőket, nagyszülőket 
Bakonybélbe családi túráinkra. Sok-sok játék, kirándulás, kisvonatozás, palacsintázás 

vár mindenkire, akik velünk töltik az egész hétvégét a Bakony legszebb fekvésű 
falujában. Találkozzunk mindkét nap Bakonybélben, a Pikoló vendéglőben, ahol finom 

reggelivel indítjuk a napot és összekészülődünk a ránk váró kalandokra…

E-mail: andorka.zsuzsa.bkte@gmail.com 
Telefon: +36 70 633 9340 
http://bakonyikalandorok.info

Vasárnap szintén kisvonatos kirándulásra hív-
juk túratársainkat. A vendéglő elől 10 órakor 
indulunk a CSI-HU-val, hogy röpke fél óra alatt az 
odVaskői-réthez érjünk. Itt felvesszük kis háti-

zsákjainkat, mert egy rövid, mintegy 3,5 km-es túra 
vár ránk a Molnár-kúti árkon át a gyönyörű bakonyi 

Gyilkos-tóhoz. Itt jut idő sok-sok fénykép elkészítésé-
re, egy kis játékra, piknikezésre is, majd a kisvonattal visz-
szaindulunk Bakonybélbe. Várhatóan 14 óra körül érünk 
a Pikoló vendéglőhöz, ahol a megfáradt, ámde megannyi 
élménnyel gazdagodott Kalandorok kedvükre válogathat-
nak a vendéglő megújult étlapjáról. 

Gyalogtúra távja: 3,5 km, szintemelkedés: 100 méter.

találkozó: 2017. szeptember 10-én 8.00–9.00 között,  
Bakonybél, Kossuth utca 1., Pikoló Vendéglő

FIGYELEM! ELŐZETES REGISZTRÁCIÓ KÖTELEZŐ!
A létszámkorlát miatt (48 fő) részvételi szándékodat kérlek, mielőbb jelezd e-mailben,  
csak így tudjuk biztosítani helyedet a CSI-HU-n! 
Nagy létszámú jelentkezés esetén sem esünk kétségbe, ez esetben két csoportban fogunk túrázni vasárnap. Akik mindkét nap részt 
kívánnak venni a programokon, javasoljuk, hogy időben foglaljanak szállást a faluban. Bátran tudjuk ajánlani a következő  
szállásokat: Örökzöld Vendégház, Békaváros Házikó, Bakonyi Sárgarigó Vendégház. A létszámkorlát betelte  
után csak várólistára kerülhettek, így igazán érdemes sietni!

Szombaton 10 órakor indul kisvonatunk 
a Witt-kilátóhoz. Útközben nem fogunk unat - 
kozni, sok szép kilátású helyet érintünk, ki csik 
és nagyok is rácsodálkoznak majd a Bakony - 
béli-medence szépségeire. A Witt-kilátónál tisz-
ta időben páratlan panorámában gyönyörködhe-
tünk, a pannon halmi apátságtól egészen a Som-hegyig. 
A visszautat vonaton, vagy gyalog is teljesíthetjük, ki-ki 
kedve, erőnléte szerint választhat a két opció közül. Dél- 
után  3 óra környékén a gyalogtúrázók is visszaérnek a falu 
köz pontjába, a Pikolóba, ahol ízletes palacsinták egész so - 
ra vár ránk, a kicsik rajzolhatnak, festhetnek, játszhatnak 
kedvükre. 
Gyalogtúra távja visszafelé: 6 km, szintemelkedés: 150 méter.

találkozó: 2017. szeptember 9-én 8.00–9.00 között,  
Bakonybél, Kossuth utca 1., Pikoló Vendéglő


