Egyesületünk 5. születésnapja kiemelkedő alkalom arra, hogy méltóképpen
megünnepeljük kalandor barátainkkal. Itt a helye mindenkinek, aki igazi Kalandornak
érzi magát, tagjaink vagy közeli barátaink közt üdvözölhetjük!
Irány az ország teteje, ahol nem akármilyen programmal készülünk. Bázisunknak a
nemrég megnyílt intelligens házként működő, környezetbarát Galyatető Turistacentrum
ad otthont, amely Magyarország második legmagasabb pontján fekszik. Ezúttal új, felés beavatatlan tagjaink sem úszhatják meg az avatási szertartást 
Utazás:

Egyénileg, autóval (igény esetén telekocsis rendszerben)

Találkozó: 2017. október 20-án, pénteken, 16:00 órától Galyatető Turistacentrum
Galyatető, Kodály Zoltán sétány, hrsz. 1182/20
Programok
2017. október 20. péntek
Indulás Győrből egyénileg. Érkezés délután a Galyatető turistaházba. Ajánlott útvonal: Győr - M1 –
Budapest – M3 – Hatvannál 21-es út Salgótarján felé – Pásztónál jobbra fel a Mátrába –
Mátraszentimre – Galyatető.
Budapest megkerülhető az M0-n, vagy M1-M7 közös bevezető - Budaörsi út - Hegyalja út - Erzsébet
híd – Rákóczi út – Hungária körút – M3-as útvonalon áthajtás.
Este közös vacsora, majd az Egyesület 5. születésnapi köszöntése, ünneplése.

2017. október 21. szombat
Reggeli után 9 óra körül indulás első túránkra.
Túraútvonal: Galyatető – Nyesettvár –Üvöltő-bérc – Cseternás patak völgye - József Attila forrás –
Szalajkaház vasútállomás – Régi vasút nyomvonala (Malomkő-bérc, Bagi József keresztje, Csecseresbérc – Mátraszentimre (rövid pihenő a B-terv műintézményben, amennyiben nyitva van) – Három falu
temploma – Mátraszentlászló – Piszkés tető északi oldal – Galyatető. Táv: 20 km
Este vacsora, majd buli kifulladásig.

2017. október 22. vasárnap
Reggeli után 9 óra körül indulás második túránkra.
Túraútvonal: Galyatető – Piszkés tető (Csillagvizsgáló) – Mátraszentimre - Rohadt bérc – Csörgő patak
völgye – Ágasvár turistaház – Ágasvár – Mátra-bérc – Mátraszentistván – Mátraszentlászló – Piszkés
legelő – Piszkés-tető – Galyatető. Táv: 21 km
Este közös vacsora, és szokás szerint móka és kacagás.

2017. október 23. hétfő
Reggeli után 9 óra körül indulás haza, de hogy ma se maradjunk egy kis túra (szó szerint kicsi) nélkül, és
ha már itt járunk, az ország tetejére is jussunk fel, ezért autóval elmegyünk Mátraházára, majd a
sípályán felsétálunk a Kékestetőre, majd vissza. Táv: 5 km
Haza utazás egyénileg autóval. (Az ajánlott útvonal értelemszerűen visszafelé Gyöngyös érintésével.)
A túraterv és a programok az időjárástól függően változhatnak!

Részvételi díjak:
 Egyesületi tagoknak:

22,000.- Ft/fő,

 Nem Egyesületi tagoknak: 28,000.- Ft/fő.
A részvételi díj tartalmazza:
 a túravezetést,
 3 éjszaka szállást fürdőszobás szobákban,
 üdülőhelyi díjat,
 reggeliket és vacsorákat.
A részvételi díj nem tartalmazza:
 az utazást,
 további étkezések költségét.

Kérjük,
aki
részt
kíván
venni
a
rendezvényen, mielőbb, jelezze részvételi
szándékát a bakonyikalandorok@gmail.com
e-mail címre.
FONTOS:
A
rendezvény
zártkörű!
Egyesületi tagjaink, önkéntes segítőink,
illetve rokonaink, ismerőseink, barátaink
meghívással
vehetnek
részt
a
rendezvényen. A maximális létszámkorlát
23 fő! Kellemes kikapcsolódást kívánunk!

