
 

 

 
 

 

ORSZÁGOS KÉKTÚRA KÁLDTÓL SÜMEGIG 
 

Április végén Káld faluig jutottunk az Országos Kéktúrán. Most, innen folytatjuk. Káld után síkon, 

a szántóföldek között vezet utunk Hosszúperesztegre, majd lassan felbukkannak a Szajki-tavak 

szélső horgászhelyei. Bélyegzünk, megkóstoljuk a sokak által dicsért lángost, majd elfoglaljuk 

szállásunkat, az estét bográcsozással töltjük szállásunk teraszán. Másnap korán kelünk, 30 km 

vár majd ránk. Vas megyéből indulunk, besétálunk Zala megyébe, majd Veszprém megyében, 

Sümegen fejezzük be kétnapos túránkat. 

Túraprogram: 

1. nap (június 9. szombat) Káld - Szajki-tavak 

Reggel a Szajki-tavaknál találkozunk, majd negyed 9-kor indul buszunk Káldra. Innen folytatjuk a 

kéktúrát: Káld - Hosszúpereszteg - Szajki-tavak. 17 km a táv, a szint nem jelentős. A délutánt 

pihenéssel, napozással, bográcsozással töltjük.  

2. nap (június 10. vasárnap) Szajki-tavak - Sümeg 

Korán kelünk, reggelizünk a szálláson, majd kocsikkal Sümegre hajtunk, 7 óra előtt buszra szállunk, 

hogy 9 körül újra a Szajki-tavaknál legyünk. 

Túra: Szajki-tavak - Ötvös - Kisvásárhely - Sümeg. 29,3 km, szint ezen a túranapon sem lesz sok. 

Délután 5 körül leszünk Sümegen, ha kedvünk, erőnk engedi a várhoz még felmegyünk, vagy a 

Fehérkő Kilátóból a várat inkább messziről csodáljuk,  esetleg a Várcsárdához belülünk egy tál 

finom ételre … :) 

Kétnapos túránk nem tartalmaz különösebb nehézséget, meredek kaptatókra még mindig nem kell 

számítani. Este készítünk egy finom bográcsos ételt, borozunk, beszélgetünk, a jó hangulat 

garantált! Tartsatok velünk bátran! 

 

 

 



Találkozó:  2018. június 09. szombat, Szajki-tavak Apartman, reggel 7.30-kor. 

 

Utazás:  telekocsikat összeszervezzük 

              Szállás: 2 külön apartmanban a Szajki-tavaknál. Délután bográcsozunk a nagyobbik ház teraszán, a 

konyha felszerelt, semmi ilyesmit nem kell magunkkal cipelni.  

 

Részvételi díjak: 

Egyesületi tagoknak: 7,000.- Ft/fő;   Nem egyesületi tagoknak: 

10,000.- Ft/fő 

 

A részvételi díj tartalmazza: 

 A szállást, a gépjárműparkolást és az idegenforgalmi adót 

 A túravezetést 2 napra  

 Első esti vacsorát, másnapi reggelit (melegszendvics, zöldségek, kávé) 

A részvételi díj nem tartalmazza: 

 Útiköltséget 

 Buszjegyeket 

Kérjük, hogy aki részt kíván venni a túrán, mielőbb jelezze részvételi szándékát az 

andorka.zsuzsa.bkte@gmail.com e-mail címre. 

Létszámkorlát: maximum 10 fő! A jelentkezéseket érkezési sorrendben dolgozzuk fel. 

További részletekről a jelentkezőket e-mailben tájékoztatjuk! 

 

Túravezető: 

Andorka Zsuzsanna 

Bakonyi Kalandorok Turista Egyesület 

+36 70 6339-340 
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