
PESTKÖRNYÉKI KÁRPÁT EGYESÜLET

Nyári programok

2011. június.

1. Június 10 – 13 (Pünkösd):

Bicajtúra a Balaton – Kis-Balaton körül

A túra útvonala: Fonyód-Bélateleptől – Balatonalmádiig.
1. nap (szombat): Fonyód-Bélatelep – Balatonszentgyörgy – Vörs – Kápolnapuszta – 

Balatonmagyaród – Kányavári-sziget – Zalavár – Hévíz.
Táv: 71 km.

2. nap (vasárnap): Hévíz – Keszthely – Szigliget – Badacsony – Révfülöp.
Táv: 58 km.

3. nap  (hétfő): Révfülöp  –  Balatonakali  –  Tihanyi-félsziget  –  Balatonfüred  – 
Balatonalmádi.
Táv: 50 km.

Szállások: saját sátorban, kempingekben.
1. péntek: Fonyód-Bélatelep, Napsugár Kemping     

Árak: sátorhely: 650-Ft; személydíj: 650-Ft; IFA: 300-Ft.
2. szombat: Hévíz,   Solar Kemping  

Árak: sátorhely: 1000-Ft; személydíj: 1400-Ft; IFA: 340-Ft.
3. vasárnap: Révfülöp, Napfény Kemping

Árak: sátorhely: 425-Ft; személydíj: 850-Ft; IFA: 380-Ft.

Utazás: vonattal vagy személyautóval.
Vonat (oda), pénteken: 15:46 Bp. Déli pu. – 19:07 Fonyód-Bélatelep; vagy:

16:26 Bp. Déli pu. – 20:10 Fonyód-Bélatelep.
(vissza), hétfőn: 15:22 Balatonalmádi – 17:40 Bp. Déli pu; vagy:

16:34 Balatonalmádi – 17:34/17:40 Székesfehérvár (átszállás) –
18:45 Bp. Déli pu.

Autóval: a tervezett indulás pénteken  15 óra,  az autók a kempingben maradnak, a túra 
végén a kísérőautó viszi vissza a sofőröket (vagy visszakerekeznek . . csak 88 km . . ).

Egyéb  tudnivaló: a  megadott  vonatokon van  kerékpárszállító  kocsi,  de  csak  korlátozott 
férőhellyel, ezért érdemes minél előbb lefoglalni a helyeket.
A túrán végig lesz csomagszállítás, tehát csak a napi cuccal kell tekerni. A szállítás költsége 
(létszámtól függően) 1000-2000-Ft.
Szombaton  áthaladunk  a  kápolnapusztai  bivalyrezervátumon  ,   ezért  550-Ft-ot kérnek 
személyenként (belépődíj).

A túra összköltsége (az utazás, autósoknak a parkolás, a kaja és a pia nélkül):kb. 6500-
Ft/fő, egy sátorban két személlyel számolva.

Jelentkezési határidő: június 1.

http://www.balatontourist.hu/balaton_kemping_szallashely/napsugar_kemping_fonyod/
http://www.bfnp.hu/magyar/oldalak/kis_balaton_bivalyrezervatum/
http://www.balatontourist.hu/index.php?WG_NODE=WebBTEgysegek&WG_OID=btEf_0052736&lng=hu
http://www.zimmerinfo.hu/heviz/solar/hu.htm


2. Június 24 – július 3:

Kárpátok Bércein Vándorút

Déli-Kárpátok: Vulkán-hegység – Mehádiai-hegység

Nyolcnapos gerinctúra a Déli-Kárpátokban Alsóbarbatyeniszkronytól Orsováig 
(Herkulesfürdőig).

Folytatjuk  a  bélyegzők  kihelyezését  a  Kárpátok  vonulatán.  Ez  a  szakasz  egy  alternatív 
útvonal, a fő vízválasztóval (Cserna – Godján – Kis-Retyezát – Tulisa) párhuzamosan fut. A 
Vulkán gerinc átlagos magassága 1500–1800 m, a Mehádiai gerincé 1000–1300 m.
A túra meglehetősen hosszú: kb. 170 km, ám igen változatos. Egyes szakaszain „ a madár 
sem jár”, remélem mindenki érti, hogy ez mit jelent . . .

Az utazás:
Június  24-én (pénteken)  este  a  Keleti-pu.-ról  19:10-kor  induló  Ister  nemzetközi 
vonattal utazunk Piskiig (érkezik: 2:46). Itt átszállunk egy belföldi vonatra, ami 4:44-kor 
indul,  és  7:51-kor  érkezik  Alsóbarbatyeniszkronyra.  Rövid  tollászkodás  után  neki  is 
vágunk a hegynek: könnyed sétával fölkapaszkodunk a gerincre, majd átkelünk az 1868 m 
magas  Őrhegyen (550 m-ről indulunk . . .), és mivel éjszaka utaztunk, ezen a napon nem 
megyünk 20 km-t, csak 19 és felet.
Erdélyből érkezőknek Piskiig az alábbi vonatokat ajánlom:
Kolozsvárról: 1924 számú vonat: 22:47 – 2:06.
Csíkszeredából, Brassóból: 1752 számú vonat: 17:56 – 19:52 Brassó-átszállás: 472 számú 
vonat: 21:13 – 2:36.
Piskitől a 4:44-es vonattal már együtt utazhatunk.

Hazafelé (július 2-án szombaton) 19:32-kor indul a vonatunk, majd temesvári és aradi 
átszállással a hajnali 2:01-kor induló Dacia nemzetközi vonattal érkezünk a Keletibe 5:25-
kor. Ha esetleg nem érjük el a Dacia-t, akkor az 5:26-kor induló Ister-rel jövünk, ami 
8:50-kor érkezik a Keletibe.

Találkozó az induláskor:
18:30-kor a Keletiben, a szokott helyen (a lépcsőnél).

Felszerelés: 
Ruhafogas, kabátakasztó nem kell . . .

Költségek:
A nemzetközi menetjegy a helyjegyekkel kb.  12 500-Ft, a belföldi vonatjegyek oda-vissza 
kb. 33-RON. Ezen felül költőpénznek 50-100- RON elegendő.
A vonatjegyeket június 14-én (kedden) közösen vásároljuk meg a Keletiben. Találkozunk a 
nemzetközi pénztáraknál 9:30-kor, vagy kérem addig eljuttatni hozzám a jegy árát.
Túravezető: Vámos László

Jelentkezési határidő: június 5.

Jelentkezések: vamos57-l@invitel.hu

Nagytarcsa, 2011. május 26. Vámos László
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