
Nyugdíjas Természetbarátok Országos Találkozója,
XI. Bakony Túra.
2018. június 28-29.

A Veszprém Megyei  Nyugdíjas  Szervezetek  Szövetsége  XI.  alkalommal rendezi  meg az
Országos Bakony Túrát. 

Tekintettel a beérkezett igényekre, az idei évben eltérünk a hagyományos időponttól, mert az
augusztusi hőség miatt az idősek nehezen vállalták ezt a kirándulást. 
Az idei  évben a túrára  érkezők több lehetőség  között  választhatnak.  Alapvetően marad a
hagyományosan Porva-Csesznek vasútállomásról induló két útvonal, de kiegészül egy előre
választható lehetőséggel is.

 Első, a hagyományos túra, a Cuha patak völgyében, öt kilométeres útvonalon egy nagyon
kellemes sétát  lehet tenni.  A nehézséget továbbra is az jelenti,  hogy az út közben a Cuha
patakon  több esetben  is  át  kell  menni  és  ennek leküzdése  ügyességet  és  leleményességet
igényel. 

Második, a Porva állomásról indulva Hódos ér - Vinye útvonalat  választhatják,  ami 7-7,5
kilométeres útvonal, egy-két helyen jelentős szintemelkedést is le kell küzdeni. Ez nem érinti
a Cuha patakot, de szép bakonyi látnivalókban ez is bővelkedik.

Harmadik, akik egy új túrára vállalkoznak, Volán busszal elmennek Csesznekre, ahol egy
nagyon  impozáns  vár  található,  ami  évszázadokon  át  uralta  a  Győrből  Balatonhoz  tartó
bakonyi hágót. A vár megtekintését követően a csoport egy 7 km-es túra leküzdését követően
Vinyére  megy át  és  csatlakozik  a  többiekhez.  A túra végrehajtásához  elengedhetetlen  az
előzetes jelentkezés, hogy a reggeli utazás miatt a Volán ezt felé jelezni tudjam.

A rendezők hívják és várják a résztvevőket az ország minden részéből a csoportokat, vagy a
néhány fős baráti társaságokat.  Kérjük, hogy a jelentkezéseknél már  előre jelezzék, hogy
hányan melyik túraútvonalon szeretnének részt venni. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a
túrákon csak jól „bejáratott”, kényelmes és vízhatlan sportcipővel ajánlott részt venni. 

Program ajánlatunk:

Megérkezés Veszprémbe 2018. június 28-án 10.00 – 13.00 között. A vasútállomáson, vagy a
busz  pályaudvaron  a  csoportok  házigazdái  fogják  várni  a  túrára  érkezőket.  A  vendégek
elhelyezése  a  Hittudományi  Főiskola  kollégiumában  lesz.  Ezek  a  szobák  3,  azaz  három
ágyasak,  de minden szobához tartozik  fürdő és  WC helység.  Amennyiben hárman veszik
igénybe a szállást 3.300.-Ft/fő/éj + IFA, 2 fő esetén 4.200.-Ft/Fő/éj +IFA, 1 fő esetén 5.800.-
Ft/fő/éj.
Ezért fel kell töltenünk a szobákat, vagy tudomásul kell venni a magasabb árakat.  Alkura
nincs lehetőség.

Ebédet erre a napra a csoportok által előre jelzett igények szerint tudunk biztosítani (éttermi
menűs, vagy gyorséttermi egyedi igényeknek megfelelő lehetőségek).
15.00 –tól a szokásos veszprémi városnézés,  vagy ha igény van rá,  állatkerti  látogatás.  A
városnézési  programban  lehet  kérni  a  várbörtön  meglátogatását.  Ez  kb.  1-1,5  óra  az
idegenvezetővel, de az időpontot előre le kell foglalnom.



18.00  –  tól  esti  program  az  igényeknek  megfelelően  –  megnézzük  a  közeli  VMK  adta
lehetőségeket-, külön egyeztetés alapján, esetleg közös vacsora.

Június  29-én  reggel  indulás  Porvára  vonattal,  illetve  Czesznekre  Volán  busszal,  a  vállalt
útvonalaknak megfelelően a megtörténik a csoportok kialakítása.
Ebéd Vinyén, - bográcsban főtt gulyásleves.

Visszautazás Veszprémbe délután és lehet választani, hogy a péntek estét is itt töltitek, vagy a
hazautazás között. A szombati hazautazás azért jó, mert így kényelmesen meg lehet csinálni a
túra programokat és a délutáni vonattal tudunk kijönni a völgyből. 

Szombat délelőtt még ajánlott egy kirándulás Zircre, vagy Veszprémi Állatkertbe, esetleg a
Kolostorok völgyébe lehet egy látogatást tervezni.

Előzetesen tervezett költségek:

 Szállás  a  Hittudományi  Főiskola  Kollégiumában,  a  költségek  az  első  részben  leírtaknak
megfelelően alakulnak.
A 65 év alattiak utazási költsége Veszprém – Porva és Vinye – Veszprém között összesen:  

1.300.-Ft.
Közös ebéd Vinyén  1.100- 1.300.-Ft között ez attól függ hány
jelentkező lesz és annak függvényében tudok a vendéglátókkal egyeztetni.

Minden egyéb étkezési  és  program igény csak  egyeztetés  kérdése.  A fentieken  kívül  sok
mindent lehet még kérni ez a csoportvezetővel és köztem történő megegyezés függvénye és a
vállalt anyagiak kérdése.

Jelentkezési határidő (a szállást időben le kell foglalnunk, Volánnal egyeztetni kell ):
 május 24.

Elérhetőségek: Demeter Ferenc   06/20/989-9684  demeterferenc54@gmail.com
Demeter Ferenc 8200 Veszprém Vilonyai út 3/B

A részvétel  szándékot lehetőleg írásban kérem jelezni,  a létszám módosulást a rendezvény
előtti tíz napig a tudjuk elfogadni.

Köszönettel  Demeter Ferenc
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