
 

Két keréken a Káli-medencében 

 

Régi tervünk valósul meg ezen a hétvégén: a gyalogtúrák, vízitúrák, hótalpas és magashegyi 
túrák után végre bringára pattanunk és két napon át ezen a csodás tájon kerékpározunk 
majd. Utunk során újra és újra lefényképezzük a korábban oly sokszor megmászott és 
megcsodált tanúhegyeket, megpihenünk majd egy-egy árnyas teraszon, lovastanyán, 
sörözőben, a Balaton partján és egy-egy kápolna mellett is. Szó szerint belekóstolunk 
kedvenc piacunk megunhatatlan, színes forgatagába, bőséges kínálatába, Kékkúton iszunk 
a Theodora-forrás friss vizéből is. A hétvége egyik csúcspontja lesz, mikor testközelből 
ámulunk a Hegyestű páratlan látványán, a réges-rég megdermedt láva oszlopokon. Az 
egykori bazaltbánya épületében lévő kiállítás segítségével könnyedén elképzelhetjük, hogy 
milyen lehetett erre a táj 8 millió évvel ezelőtt, mikor még működtek a bazaltvulkánok.  
 

Túraprogram: 
 

1. nap (szeptember 28. szombat)  
 

Káptalantóti - Nemesgulács - Badacsonytördemic - Szigliget - Badacsonytomaj - 
Káptalantóti 
Túratáv: kb. 27 km 
 

Útközben többször megállunk pihenni, ebédidőt is tartunk, este pedig meleg vacsorával 
várnak minket a szálláson. 
 

2. nap (szeptember 29. vasárnap) 
 

Káptalantóti - Liliomkert piac - Köveskál - Hegyestű - Zánka-Balatonszepezd - Révfülöp - 
Kővágóörs - Kékkút - Káptalantóti 
Túratáv: kb.  35 km 
 

Reggelit kapunk a szálláson: tojás, sajtfélék, körözött, vaj, méz, lekvár, szalonna, kolbász, 
pékáru, zöldségek. 
 

Utazás: a telekocsikat összeszervezzük 



 

Szállás: 2 vendégházban, a Káli-medence szélén a Bács-hegyen, szőlő ültetvényekkel 
övezett, nyugodt, csendes helyen.  
 
Találkozó: 2019. szeptember 28-án, szombaton reggel 8.30 – 9.00 között, 8283 
Káptalantóti, Bácshegyi dűlő  
 

Részvételi díjak: 
 

Egyesületi tagoknak: 12,000.- Ft/fő;  Nem egyesületi tagoknak: 15,000.- Ft/fő 
 

A részvételi díj tartalmazza: 
 

 a szállást 1 éjszakára az idegenforgalmi adóval együtt,  
 első napra meleg vacsorát, másnapra bőséges reggelit, 
 és a túravezetést 2 napra. 

 

A részvételi díj nem tartalmazza: 
 

 útiköltséget, 
 a napközbeni étkezések költségét (közös ebédelési lehetőség mindkét nap lesz), 
 a belépődíját a Hegyestű Geológiai Bemutatóhelyre (a felnőtt jegy 800 forint). 

 

Aki tud, hozza saját kerékpárját, a helyszínen csak korlátozott számban tudnak kerékpárt 
biztosítani! 
 

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

Létszámkorlát: maximum 14 fő! A létszám tovább nem bővíthető a szállás 
adottságai miatt! 
 

A jelentkezéseket érkezési sorrendben dolgozzuk fel. További részletekről a jelentkezőket e-
mailben tájékoztatjuk. 
 

Bakonyi Kalandorok Turista Egyesület 
 

Túraszervező: Andorka Zsuzsanna 
+3670 633 9340 

 

Túravezető: Veress Ildikó 

+3620 311 0907 

bakonyikalandorok@gmail.com 

http://bakonyikalandorok.info 
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