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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
2019. május 25-én szombaton
Terény (Biogazdaság) – Cserhátsurány – Mohora útvonalon
utazás: autókkal
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Gyülekező:
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 8 óra Budapest: autóval megbeszélt helyen
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 10 .10.30 Terény Biogazdaság (Terény, Kossuth L. u. 42. - főúttal
párhuzamos első utca, északi vége, a boltnál kell lekanyarodni)
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Egy napi hideg élelem, innivaló, réteges öltözék, pótpulóver, pótzokni, esőkabát,
napvédő sapka, kullancs elleni védekezés, kényelmes túracipő.
Útvonal: Terény – Cserhátsurány – (Szandaváralja) – Terény.
Innen autókkal átközlekedünk Mohorára, ottani látnivalók megtekintése
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Pecsételés: Terény, Cserhátsurány
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Várható költségek:
Utazás: Autókkal megyünk, az autós gyülekezésig budapesti közlekedés
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Múzeumi belépők: (összesen, fakultatív) felnőtt 1500 Ft, gyermek 1000 Ft,
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Érkezés: 20-21 óra körül Budapestre az indulási helyre

Érkezés: 20-21 óra körül Budapestre az indulási helyre

Következő várható szakaszok:
Június 29. Naszály – Gyada-réti tanösvény
Július 31. több napos program: OKT 40 éves évfordulója
Hollóháza – Nagy-Milic – Füzér – (Vágáshuta) – Nagyhuta
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Az autók beosztása miatt visszajelzést kérek május 22 szerdáig:
majer.mke@gmail.com
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