
„INDULJ EL EGY ÚTON, ÉN IS EGY
MÁSIKON ...” 

2019. MÁRCIUS 8-10.

Idén  is  folytatjuk  a  kilométerek  és  pecsétek  gyűjtését  az  Országos
Kéktúra  vonalán:  ezen  a  kora  tavaszi  hétvégén,  ha  velünk  tartotok,
Tapolcától  egészen  Nagyvázsonyig  jutunk  majd.  Csodás  szakasz  áll
előttünk: Tapolca kedves városában kezdünk, szőlőskertek majd lenyűgöző
bazaltorgonák  között  kapaszkodunk  fel  a  Szent  György-hegy  tetejére,
finom  borokat  kóstolunk,  megcsodáljuk  a  balaton-felvidéki  panorámát  a
szigligeti  várból,  a  Kisfaludy-kilátóból,  a  hatalmas  Ranolder-kereszt
tövéből, Csobánc várának romjai mellől és az Eötvös-kilátóból is. Elámulunk
a Kőtenger láttán, megpihenünk a Mennyországban, lefotózunk jó néhány
kolostort, templomromot, eszünk-iszunk finomakat. :)

Túraprogram:
1. nap (március 8. - péntek) - Tapolca-Badacsonytördemic
Reggel Badacsonytomajon találkozunk, a vasútállomáson, innen 25 perc alatt Tapolcára
vonatozunk.
Tapolca  -  Badacsonytördemic:  17,1  km  a  táv,  400  méter  szinttel.  Pihenünk  a
Mennyországban, betérünk egy finom borkóstolóra egy kedves, családi pincészetbe,
majd kora délután elfoglaljuk a szállásunkat és elmegyünk vacsorázni.

2. nap (március 9. szombat) – Badacsonytördemic-Szentbékkálla
Időben kelünk, reggeli egyénileg, majd Badacsonytomajról 10 percet vonatozva máris
Badacsonytördemicen  találjuk  magunkat,  innen  kezdünk  túrázni  ma:
Badacsonytördemic - Szentbékkálla szakasz 25,2 km, 1000 m szinttel … de, ez a mai
nap is megéri majd a fáradtságot! :) Ha lesz még erőnk, talán vacsorázunk is valahol. :)



3. nap (március 10. vasárnap) – Szentbékkálla-Nagyvázsony
Ma  tovább  aludhatunk,  reggelizünk,  majd  a  csapatot  a  sofőrök  Szentbékkállán
kirakják, a kocsikat Nagyvázsonyba hagyják, végül ők is csatlakoznak hozzánk, hogy
elinduljunk ma is a kéken: Szentbékkálla - Nagyvázsony szakaszon 22,3 km és 500
méter szint vár ránk. 

Tavaszi  túrahétvégénk tartalmaz ugyan némi kihívást,  de kitartással,  lelkesedéssel
minden  meredek  emelkedőn  és  lejtőn  túljutunk  majd,  a  nehézségekért  pedig  a
feledhetetlen  panoráma  és  egy  nagyszerű,  vidám  csapat  kárpótol  majd.  Gyertek
velünk, folytassuk együtt az Országos Kéktúrát!

Találkozó: 2019. március 8-án pénteken, reggel 7.20-kor Badacsonytomajon, a
vasútállomáson

Utazás: egyénileg, illetve telekocsis rendszerben Győrből.

Szállás:  Badacsonytomajon,  csendes,  nyugodt  környezetben,  2  jól  felszerelt
apartmanban.

Részvételi díjak:
Egyesületi tagoknak: 17,000.- Ft/fő; 
Nem egyesületi tagoknak: 20,000.- Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza:
• A szállást 2 éjszakára, a gépjárműparkolást zárt kapu mögött és az 

idegenforgalmi adót
• A túravezetést 3 napra
• Újoncoknak a kéktúra igazolófüzetet
• 3 tételes borkóstolót a Szent György-hegy egy barátságos, családi birtokán

A részvételi díj nem tartalmazza:
• Útiköltséget
• Az étkezések költségét (önellátó, de vacsorázási lehetőséget mindig találunk, 

éhes nem maradt még senki ...)
• Buszjegyek, vonatjegyek árát

Kérjük, hogy aki részt kíván venni a túrán, mielőbb jelezze részvételi szándékát
az andorka.zsuzsa.bkte@gmail.com e-mail címre.

Létszámkorlát: maximum 14 fő! A jelentkezéseket érkezési sorrendben dolgozzuk
fel.  További  részletekről  a  jelentkezőket  e-mailben  tájékoztatjuk!

Bakonyi Kalandorok Turista Egyesület
Túravezető: Andorka Zsuzsa

+3670 633 9340
bakonyikalandorok@gmail.com
http://bakonyikalandorok.info
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