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Az Országos Kék Túra teljes bejárása, és igazolása
Több évnyi tömény kaland és ösvénytaposás garantálva!
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Kék túra kalandozás indul
2018. április 14-én szombaton
Hollókő – Dobogó-tető – Nógrádsipek útvonalon
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Gyülekező:

Gyülekező:

• 7.40 Kőbánya-Kispest metrópótló buszok megállója
• 8.10 Stadion autóbusz-állomás jegypénztára
(Jegyvétel a 8.30-kor Hollókőre induló buszra Hollókőig)
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Szükséges:

Szükséges:

Egy napi hideg élelem, innivaló, réteges öltözék, pótpulóver, pótzokni, esőkabát,
napvédő sapka, kényelmes túracipő. (kullancsvédelem nem árt).
Útvonal: Hollókői múzeumfalu – tanösvény, vár – Dobogó-tető – Nógrádsipek
Táv: 12 km + a falu körüli séta, szint: kb. +250 / -200 m.
Séta változat: Hollókői múzeumfalu – tanösvény, vár megtekintése, falu,
buszmegálló. Hazafelé busz indul 16 óra. Érkezik Bp. Stadion 18 óra körül.
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Költségek:
Busz Hollókőre (oda):
Busz Szécsénybe
Busz Budapestre
Összesen:
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teljes ár: 2400.teljes ár: 400.teljes ár: 2000.teljes ár: 4800.-

50%: 1300.50%: 200.50%: 1100.50%: 2600.-
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Aki most nézi meg a várat: belépő: 900.-; DiákNyug: 600.-; családi 3000.+ a házakban is lehet belépő, vagy vásárlási lehetőség, erre készüljetek.
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Érkezés: Hollókőről: 18 óra körül, Bp. Stadion buszállomás .
Nógrádsipekről legkésőbb 20.30 Bp, XIII. Városkapu buszállomás.
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Következő várható szakaszok:
Szendehely Tanösvény - Naszály – Ősagárd (május 26.)
Kékestető – Sirok – Bükkszék 2 napos túra (június vége, július eleje)
ősztől a Cserhát további szakaszai közlekedéstől függően
Drótpostán vagy telefonon visszajelzést kérek április 13 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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