“Indulj el egy úton, én is egy másikon …”
Országos Kéktúra Városlődtől Bakonycsernyéig
Májusi kéktúrás hétvégénken “hazai” terepre érkezünk: az imádott Bakony
kiterjedt erdősége, a számtalanszor megjárt Kőris-hegy csodás
panorámája, Szépalmapuszta egyedülálló bája most is túrázásra csábít.
Szállásunk a Bakony-hegység szívében, egy gyönyörű völgyben fekvő
faluban, Bakonybélben lesz. Első este ízletes bográcsos vacsora várja a
csapatot, hogy legyen erőnk másnap felkapaszkodni a Bakony legmagasabb
csúcsára, a Kőris-hegyre. :)

Túraprogram:

1. nap (május 10. - péntek) - Városlőd - Bakonybél

Találkozó korán reggel Bakonybélben, itt buszra szállunk, hogy eljussunk mai túránk
kiindulópontjára, Városlődre.
Városlőd - Bakonybél: 21 km a táv, 400 méter szintemelkedéssel.
Már kora délután Bakonybélbe érünk, elfoglaljuk a szállásunkat és nekilátunk közösen a
bográcsos vacsorát elkészíteni.

2. nap (május 11. szombat) – Bakonybél - Zirc

Ráérős reggeli után megkezdjük mai túránkat, ami Zircig tart: 21 km és 700 m
szintemelkedés után megérdemlünk majd egy-egy finom sütit, fagyit Zirc egyik legjobb
cukrászdájában. :)
Nem kell sietnünk, gyakran vannak buszok vissza Bakonybélbe.

3. nap (május 12. vasárnap) – Zirc - Bakonycsernye

Reggeli után a csapatot a sofőrök Zircen kirakják, a kocsikat pedig Bakonycsernyén
hagyják, végül ők is csatlakoznak hozzánk, hogy elinduljunk ma is a kéken: Zirc Bakonycsernye szakaszon 30 km-t és 550 méter szintemelkedést kell leküzdeni.
Háromnapos túra hétvégénk bevezet a Magas-Bakony csodás világába, nem túl nehéz
szakasz áll előttünk, de azért a Bakony legmagasabb pontja, a Kőris-hegy (709 m)
megizzaszt majd bennünket. Gyertek velünk, folytassuk együtt az Országos Kéktúrát
a Bakonyban!

Találkozó: 2019. május 10-én pénteken, reggel 6 órakor Bakonybélben
Utazás:

egyénileg, illetve telekocsis rendszerben Győrből.

Szállás:

Bakonybélben, 2 külön apartmanban

Részvételi díjak:

Egyesületi tagoknak: 13,000.- Ft/fő;
Nem egyesületi tagoknak: 15,000.- Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza:
 A szállást 2 éjszakára, idegenforgalmi adóval együtt
 A túravezetést 3 napra
 Újoncoknak a kéktúra igazolófüzetet
 Első este a bográcsos vacsorát
A részvételi díj nem tartalmazza:
 Útiköltséget
 Az étkezések költségét (önellátó, de a szállás éttermében második este is tudunk
vacsorázni).
 Buszjegyek árát
Kérjük, hogy aki részt kíván venni a túrán, mielőbb jelezze részvételi szándékát az
andorka.zsuzsa.bkte@gmail.com e-mail címre.
Létszámkorlát: maximum 11 fő! A jelentkezéseket érkezési sorrendben dolgozzuk fel.
További részletekről a jelentkezőket e-mailben tájékoztatjuk!

