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Kedves Túratársak! 

A 2011-évi Egyesületi Találkozónkat a királyréti szállás foglaltsága miatt EGERben tartjuk 2011. 09. 23-tól 25-ig 3 egész napon át! 

 

Jelentkezés a Találkozóra Koszovácz Erzsi/Zsebinél a 20/566-5514-es mobilon, vagy a koszovacz.e@freemail.hu e-mailen kell 2011. szeptember 15-ig 

annak megjelölésével, hogy mivel utazik, tud-e valakit magával vinni a kocsijával, tud-e segíteni a csomagok tárolásában a vasútnál pénteken!  

Találkozó: 2011. 09. 23-án, pénteken Eger vasúti pályaudvaron 09.20-kor – a térképen zöld rajzszög. A jegyeit mindenki maga vegye meg, de kérjen 

számlát a ZÖLDSPORT Egyesület, vagy kedvezményes utazás esetén a saját nevére, de a cím mindenképpen 1103 Budapest, Kőér u. 2/b. legyen! 

Költségek: később részletezve, de a kétéves tagságúak mindösszesen 90 eFt erejéig szállás-árkedvezményben részesülnek, fizetni készpénzben a 

helyszínen kell! Azonban aki biztosra ígéri jövetelét, az ne mondja le, mert létszámváltozást – max 2 fő - a szállásadó csak 21-én szerdáig fogad el. Ezután a szállást akkor is ki kell fizetnünk ha nem jön el 

valaki! 

Minden tagunkat szeretettel várunk!  

Borsos Gábor 
 

Utazás: (Budapest 

Keleti pu. 07.00 - 

Eger 09.08 vonattal 

átszállás nélkül, 

kerékpár 

szállítással) – 2160 

Ft a teljesárú jegy, 

vagy telekocsikkal.  

Kérjük azon 

sporttársakat, akik 

autóval jönnek, 

hogy tegyék 

lehetővé a 

vonatosok 

számára a 

pályaudvar 

parkolójában, 

vagy közelében 

parkoló 

kocsijaikban a csomagok megőrzését!!! Ugyanis a MÁV-nak nincs Egerben ilyen szolgáltatása  
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23-án, pénteken 

gyalogtúra 

Eger 09.46 – Mónosbél 

10.24 vonattal  - 460 Ft 

a teljesárú jegy. 

 

Mónosbél vá. – Fehér p. 

völgye - Szent 

Anna/Gilitka kápolna 

(GcStan) – Köves-bérc 

– Tardos-bérc – 

Szarvaskői vár 

(megszűnt GcSzrk) – 

Szarvaskő – Major-tető 

(GcMajo) – Szarvaskő 

vasúti megálló 11/550       

Szarvaskő 15.48 – 

Egervár vm. 16.06 

vonattal  

 

Saját szervezésben 

Egerszalók. 

 

Akinek van 

ORSZÁGOS KÉKTÚRA 

füzete, az ne feldje 

otthon! 

 

Kerékpártúra: Eger kerékpáros városnézés (Dobó tér - Minaret - Székesegyház - Líceum) - Egerszalók - Szépasszonyvölgy – Eger     kb. 20 km aszfalt út / 

200m.   

 

Este fürdés, lazulás, wellnes, úszás az egri Török-fürdőben/ uszodában lehetséges. 
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Szállás 30 főre: Eger, Servita út 25. SULILA Ifjúsági és Diákszálló (Neumann Kollégium, kétszintes téglaépület, A SERVITA TEMPLOM MELLETT). 

http://kollegium.nejanet.hu/#  

Ára 2580 Ft/fő/éj IFA-val együtt.  A 

szobákat érkezéskor 15 órától lehet 

elfoglalni, és távozáskor 9 óráig kell 

elhagyni. 

(A csomagokat előbb is be lehet vinni 

és ott lehet hagyni.) 

 

Megközelíthetőség 

személygépkocsival: a Malom út felől, 

a vasútállomásról: Tesco felé 11,12,14 helyi járatú autóbusszal az 5. megálló (Tűzoltó tér, innen pár perc gyalog.), az autóbusz-pályaudvarról: gyalog – nincs 

messze. 

Étkezési lehetőség: helyben, amelyet a 36/423-424-es 

telefonon és a maruzs.gyorgy@t-online.hu e-mail címen 

(Maruzs György, Maruzs Csilla) lehet megrendelni. 

Reggeli: 600 Ft+ 25% Áfa, ebéd: 900 Ft+ 25% Áfa, vacsora: 800 Ft+ 

25% Áfa.  

 

 

Az itt látható ábrán a vasútállomás nem a pályaudvar, 

hanem Egervár v.m.! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kollegium.nejanet.hu/
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Fürdés: http://uszoda.egertermal.hu/ Árak: Török-fürdő wellnes 1900 Ft/2,5 óra – nyitva 21 óráig az Érsekkerti bejárattól.  
Bitskey Aladár Uszoda felnőtt jegy 950 Ft – 21.30-ig. 

  

  

http://uszoda.egertermal.hu/
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24-én, szombaton gyalogtúra  Egervár vm.  07.53 – Szilvásvárad-Szalajkavölgy vm. 08.46 vonattal - 460 Ft a teljesárú jegy. 

Szilvásvárad-Szalajka-völgy vm. – Nagy-tó (GcSzvo2) – Fátyol-vízesés (GcSzvo1) – Horotna-v.- Kásás út - Bél-kő (GcBelk) – Homonna-tető – Közép-bérc – 

Alsó-erdő - Bélapátfalva Ciszterci apátság (GcBeko2) – Lak-völgyi-tó (GcBeko1) – Bélapátfalva 18/650. 

Bélapátfalvi Cementgyár v.m.17.29 – Egervár vm. 18.06 vonattal - 550 Ft a teljesárú jegy.  

Agria Volánbusz indul Bélapátfalva, Május 1 út 4. elől 15.06, 15.27, 16.12-kor Egerbe 460 Ft-ért. 

Tama-túra: Eger – Pajdos (kaptárkő) – Nyerges (kaptárkő) – Mész-hegy (kaptárkő) – Ostorosi-víztározó – Ostoros 12/300. Onnan busszal Egerbe (óránként megy).  

Kerékpártúra:  Eger - Szarvaskő - Bélapátfalva - Szilvásvárad - Szalajka-völgy - Horotna-völgy - Lak-völgy - Bélapátfalva - Szarvaskő - Eger   53 km aszfalt, 

5 km földút / 940 m. 

A szálláson este beszélgetés, tervezgetés, vetítés a nyári élményekről – össztánc buli?- tánczene CD-ket hozzatok! 
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Eger – Hereg-rét telekocsival, vagy Eger 08.30 –Tamás kútja megállóig 09.04 Agria Volánnal 460 Ft-ért. 

25-én, vasárnap gyalogtúra: Hereg-rét – Tar-kő alja - Tar-kő (GcTark) – Háromkő (Gc3ko) – Keskeny-rét – Zsidó-rét - Köröslyuk barlang (GcKoly) – Kis-

Virágos-hegyalja – Tar-kő-lápa - Hereg-rét 18/800 

Hereg-rét – Eger (vagy Budapest) telekocsival, vagy Tamás kútja 16.41 megállótól Egerig 17.15 Agria Volánnal 460 Ft-ért. 

Tama-túra: Busszal Felsőtárkányba (óránként megy). Felsőtárkány – Vár-hegy – Nagy-Eged – Eger 13/600. 

Séta: Gyalogos séta helyben a várban és környékén. 

 

A túra után hazautazás telekocsikkal, vonattal - átszállással, vagy anélkül, sebessel kerékpárszállítással, IC-vel 2700 Ft, vagy anélkül 2160 Ft a teljesárú jegy . 


