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Az Országos Kék Túra teljes bejárása, és igazolása
Több évnyi tömény kaland és ösvénytaposás garantálva!
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(erős jegesedés vagy hófúvás esetén február 24-én)
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Mátraverebély – Szentkút – remete barlanglakások –
Szent László-hasadék útvonalon
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Gyülekező:

Gyülekező:

• 7.30 Kőbánya-Kispest metrópótló buszok megállója
• 8.20 Stadion autóbusz-állomás jegypénztára
(Jegyvétel a 8.40-kor Salgótarjánba induló buszra Mátraverebély eszpresszóig)
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Szükséges:

Szükséges:

Egy napi hideg élelem, innivaló, réteges öltözék, pótpulóver, pótzokni, vízhatlan
meleg kabát, sál-sapka, kényelmes túracipő.
Útvonal: Mátraverebély Gótikus templom – Szentkút kegyhely és környéke,
Szent László hasadék – remetelakások – Szentkút buszmegálló
Táv: 11 km szint: kb. +200 / -200 m könnyű túra
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Költségek:
Busz oda-vissza:
Belépő:
Összesen:
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teljes ár: 4000.- 50%: 2000.tudtommal nincs sehol.
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Érkezés:
Legkésőbb 19.30 Stadion buszállomás

Érkezés:
Legkésőbb 19.30 Stadion buszállomás

Következő várható szakaszok:
Cserhát hegység – közlekedési lehetőségtől függően
Nagymezőpuszta Bableves-csárda Hollókő (könnyű)
Nógrádsipek-Hollókő
Szendehely Tanösvény - Naszály – Ősagárd (közepesen nehéz)
Drótpostán vagy telefonon visszajelzést kérek február 16 péntekig:
majer.mke@gmail.com +36 70 235 34 36
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Szeretettel várok minden érdeklődőt!
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Majer Zsuzsa (néni)
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