A DEMETER Egyesület programajánlata:

Országos
Kéktúra
(8. szakasz: Balaton-felvidék,
Keszthelyi-hegység)
A sorozat és a résztvevők közelednek a ”nagy kék országút” végéhez. Mielőtt azonban a
nyugati határ felé fordulna a csapat, előtte a szőlőkkel, présházakkal, bizarr sziklaalakzatokkal és
bájos aprófalvakkal teli Balaton-felvidéken barangolunk. A Keszthelyi-hegység látnivalóit sem
hagyják ki az aktív pihenést, az egészséges életmódot és az ország megismerésének ezt a
formáját választó „bakancsos” turisták.
A badacsonyi borok jellegzetesen testesek, tüzesek, zamatosak, több híres művész is az
"istenek nektárjának" nevezte, érdemes lesz időt szakítani egy kellemes kóstolóra.
A többezer éves Hévízi gyógytavat egy 38 m mélyen fekvő forrásbarlang forrásai táplálják. A víz
nyugtató, ugyanakkor felfrissítő hatása mellett az egyenletes vízáramlás enyhe masszázsként hat
a fürdőzőkre, ez a gyaloglásban elfáradt izmoknak is jót tesz.
A legfontosabb tudnivalók:

 Indulás: 2014. május 12-én /hétfőn/ 700-kor a CSDKK parkolótól
 Hazaérkezés: 2014. május 18-án /vasárnap/ kb. 1800-ra Paksra
 A túraútvonal hossza: 95 km, szintemelkedés: 2440 m
 Nehézségi fokozat: könnyű (a napi távolságok és szintemelkedések





alacsonyak, egészséges
szervezettel, magabiztos mozgáskoordinációval és átlagos erőnléttel a túra könnyen teljesíthető)
A túra tervezett költsége: 46.000 Ft/fő
(az ár tartalmazza: szállás 6 éjszakára, étkezés 6 reggeli + 6 vacsora terjedelemben, 1 borkóstoló
program, 1 Hévízi fürdőprogram, Szigligeti vár belépő és még 2 csoportos program költsége)
További étkezésről mindenki önállóan gondoskodik.
Javasolt az évszaknak és a terepviszonyoknak megfelelő túraöltözet és egyéb felszerelések
használata. Elvárás a csapatban történő túrázás szabályainak betartása.
A túrán mindenki a saját felelősségére vesz részt.
A túra útvonala, a napi táv és a napi szintemelkedés:
Szentantalfa ⇒ Szentbékkálla (13,5 km/390 m) ⇒ Badacsonytomaj (15,5 km/490 m) ⇒
Szigliget (11 km/450 m) ⇒ Lesenceistvánd (20 km/360 m) ⇒ Keszthely (17 km/510 m) ⇒
Hévíz (10 km/90 m) ⇒ Gyöngyösi csárda (8 km/150 m)
Jelentkezés: Török Erzsébet - 20/314-4615 vagy Kiss Marianna - 75/508-419
Jelentkezési határidő: 2014. április 04. 1400! Jelentkezéskor fizetendő előleg: 21.000 Ft/fő
Szeretettel várom a természetet, a kalandokat és a Magyarországot (is) megismerni akarók
jelentkezését. További részletekről érdeklődni lehet a túravezetőnél.
(Gergely László -: 20/9312-028)

A 8. szakasz mottói: 1. A természetjárás nem csak a láb sportja, hanem a szemé is.
2. A madár sohasem énekel hamisan.

