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Az Országos Kék Túra teljes bejárása, és igazolása
Több évnyi tömény kaland és ösvénytaposás garantálva!

Az Országos Kék Túra teljes bejárása, és igazolása
Több évnyi tömény kaland és ösvénytaposás garantálva!

Kék túra kalandozás indul
2020. augusztus 5-én SZERDÁN a Kékestető – Sirok
útvonalon (várhatóan + 1 nap siroki szállással)

Kék túra kalandozás indul
2020. augusztus 5-én SZERDÁN a Kékestető – Sirok
útvonalon (várhatóan + 1 nap siroki szállással)

Gyülekező: Ha legalább 2 autóval tudunk menni, akkor végpontozunk
 6.30 óra Budapest Stadion buszpályaudvar
(Jegyvétel: 6.45-kor induló Kékestetői buszra a végállomásig)
 9 óra Kékestető Tévétorony előtt (innen indul a túra, de a pecsét lent van a
szanatórium bejáratánál!)
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Szükséges: Aki pecsételni szeretne: Országos Kék Túra igazoló füzete
(Kékestető, Felső-Tarjánka és Sirok v.mh pecsételő pont). Egy napi hideg élelem,
innivaló esőkabát, pótpulóver, pótzokni, ajánlott kamásli vagy hosszú nadrág
(magas aljnövényzet) napvédő sapka és magas faktorszámú naptej vagy spray,
szúnyog- és kullancsriasztó, kényelmes túracipő vagy bakancs.
Útvonal: Kékestető – Keleti Mátra hegyvonulat - Sirok
Táv: 19 (+2) km; szint: kb. +555 / -1420 m
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Rossz a menetrend, ezért ha nem érjük el a buszt, akkor szállást kell keresni
Sirokon (Agócs odú, Sirok motel, Várkemping) ez 4-5000 Ft/ fő/éj.
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Költségek: ha nem autókkal megyünk
Busz Kékestető
teljes ár: 2020.- 50%
Hk. busz Sirok:
teljes ár: 250.- 50%:
Busz Eger-Bp
teljes ár: 2730,- 50%:
Összesen (max): teljes ár: 5000.- 50%:
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Érkezés: (ha elérjük a buszt) 21.10 Bp. Stadion
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A szállásfoglalás miatt visszajelzést kérek július 25 szombatig:
majer.mke@gmail.com +36 70 235 34 36 vagy MKE facebook oldala
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Szeretettel várok minden érdeklődőt!
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