
Indulj el egy úton, én is egy másikon … 4. szakasz 

Országos Kéktú ra Sü megtől Tapolcá ig 

 

A rö vid nyári szü net után folytatjuk tú ránkat a kék jelzé s mentén: Sü megen, a vasú tá llomáson már 

bé lyegeztü nk jú niusban, egy gyors kávé  után fogjuk hátizsákjainkat é s 3 nap alatt egé szen 

Tapolcá ig tú rázunk. Megpihenü nk majd forrás mellett, kemény kaptató n jutunk fel a Tátika-

hegyre, á thaladunk egy ré gi kőfejtőn, szép gyertyános-bü kkö sben jutunk fel a buddhista 

imahelyhez, a Sztú pához, mely Euró pa legnagyobb ilyen jellegű é pítménye! Megnézzü k az egregyi 

Á rpád-kori templomot, melynek kertjéből csodás kilá tás nyílik a kö rnyező szőlőkre é s visszafelé  

Rezi irányába. Ez a kö rnyék telis-tele van borozó kkal, borospincékkel, egyet mi is meglá togatunk 

majd, hogy kicsit szusszanjunk! Kis kité rőt teszü nk majd a Kő orra kilá tó ponthoz, ahol csodás 

kilá tásban lesz ré szü nk. Haladunk majd puha, lö szö s domboldalban, fö ldú ton, hűs erdőben, nyíl 

egyenes kerékpárú ton, napos mezőn, keréknyomokon é s Tapolca előtt bizony egy hosszabb 

aszfaltú ton is. 

 

Tú raprogram: 

1. nap (októ ber 20. szombat) Sü meg – Zalaszántó  

Reggel Keszthelyen hagyjuk autó inkat, majd a 8.35-s busszal Sü megre megyü nk, innen kezdjü k 

mai tú ránkat dé lelőtt 10 ó rakor. Sü megtől Zalaszántó ig 21,5 km, é s 410 m szint vár ránk. 18.14-

kor indul buszunk Keszthelyre, addig a Tátika presszó ban frissítü nk, pihenü nk, ha korán 

ideé rü nk, akár vacsorázhatunk is a Turul Vendéglőben.  

2. nap (októ ber 21. vasárnap) Zalaszántó  – Keszthely 

Egyéni reggeli után a korai, 6.20-as busszal megyü nk Zalaszántó ra. Innen folytatjuk ma, egé szen 

Keszthelyig: 23,9 km é s 485 m szint jut mára. Dé lután 3-kor már Keszthelyen vagyunk, 

megnézzü k a Festetics Kasté lyt, megcsodáljuk az őszi Balatont a kikö tő mó ló járó l, pihenü nk, 

vacsorázunk é s megü nnepeljü k Egyesü letü nk 6. Szü leté snapjá t!   

3. nap (októ ber 22. hé tfő) Keszthely – Tapolca 

Harmadik tú ranapunkon időben kelü nk, kocsikkal Tapolcára hajtunk, hogy a 7.05-s busszal 

visszaé rjü nk Keszthelyre. Reggel 8-kor már gyűlni fognak a km-ek a talpunk alatt, ö sszesen 27,3 

km é s 550 m szint vár majd ránk. Rohannunk nem kell, hiszen autó ink várnak majd Tapolcán. 

 

Talá lkozó : 2018. októ ber 20-án, reggel 8-kö rü l, Keszthelyen. 

Utazás: a telekocsikat ö sszeszervezzü k 

Szá llás: Keszthelyen, 3-4 fős apartmanokban, sajá t, jó l felszerelt konyhával, ahol a reggelit 

mindenki eltudja majd ké szíteni magának. Mindö ssze 700 mé terre a Balaton partjá tó l.  

 



Részvé teli díjak: 

Egyesü leti tagoknak: 12.000 forint 

Nem egyesü leti tagoknak: 15.000 forint 

 

A ré szvé teli díj tartalmazza: 

- szá llást 2 é jszakára, parkolást sajá t parkoló ban 

- tú ravezeté st 3 napra 

- ú jaknak az OKT-s igazoló fü zetet 

 

A ré szvé teli díj nem tartalmazza: 

- idegenforgalmi adó t, mely 18 é ves kor felett 450 Ft / fő / é j 

- é tkezé seket, a tú ra ö nellá tó , é tteremben vacsorázni mindhárom napon lesz lehetősé ge a 

csapatnak 

- ú tikö ltsé get, buszjegyeket 

 

Ké rjü k, hogy aki ré szt kíván venni a tú rán, ré szvé teli szándékát mielőbb jelezze e-mailben az 

andorka.zsuzsa.bkte@gmail.com címre. 

Lé tszámkorlá t: 14 fő! 

A jelentkezé seket é rkezé si sorrendben dolgozzuk fel! 

További ré szletekről a jelentkezőket e-mailben tá jé koztatjuk. 

 

Tú ravezető: 

Andorka Zsuzsanna 

Bakonyi Kalandorok Turista Egyesü let 

+ 36 70 6339 340 
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