Miskolc Városi Diáksport Szövetség
3528 Miskolc, Sík u. 16.
E-mail: miskolc.diaksport@gmail.com
Honlap: www.mvdsz.hu
Tisztelt Természetjáró Kollégák!
A 2021/2022 tanév novemberi túraprogram ajánlatait a Megyei Természetjáró Szövetséggel
közösen szervezve az alábbiak szerint hirdetjük meg.
A túravezetői kapacitásra, illetve a korlátozott menetrend szerinti buszjáratokra tekintettel a
részvételi szándékot a túra iskolai kihirdetését megelőzően kérjük egyeztetni a B.-A.-Z.
Megyei Természetjáró Szövetség hegyitura@eszaktura.hu e-mail címén.
Egyeztetéshez kérjük a tervezett létszám, csoportvezető tanár neve, telefonszám adatok
megküldését.
2021. november 6. szombat
Majális-park - zöld sáv - Gulicska - zöld sáv, kék kereszt - Felsőhámor - kék kereszt Lillafüred - zöld sáv - Hámori-tó - zöld sáv - Lencsés-nyereg - piros sáv - Szeleta-tető - piros
sáv - Majális-park
Táv: 14,1 km; szintemelkedés: 640 m
Találkozó indulás: 8.20-kor Miskolc, Majális-park, 1-es autóbusz végállomása
Hazautazás:
Majális-parktól 13.54-kor induló 5-ös, vagy 14.09-kor induló 15-ös,
vagy 14.25-kor induló 1-es autóbusz

2021. november 13. szombat
A./ jelű túraprogram
Garadna-vasút autóbusz megállóhely - sárga kereszt, kék kereszt - Szentléleki-völgy - kék
kör - Köpüs-forrás - piros kör, piros sáv - Szentlélek - kék sáv - Ómassa - kék sáv, sárga
sáv - Sebes-víz - sárga kör - Szövetség-forrás - sárga kör - Garadna vasút autóbusz
megállóhely
Táv: 10,5 km; szintemelkedés: 440 m
Találkozó:
8.30-kor Miskolc, Felső-Majláth autóbusz végállomás
Indulás:
8.35-kor menetrend szerinti 15-ös autóbusszal Garadna vasút
megállóhelyig
Hazautazás:
13.48-kor 15-ös autóbusszal, Garadna vasút autóbusz megállóhelytől
Résztvevői létszám: maximum 40 fő

B./ jelű túraprogram
Bükkszentlászló, Önkormányzat autóbusz megállóhely - Fő utca, sárga rom, kék rom Nagy-hegy - kék rom, kék kereszt - Hegyes-tető - kék kereszt - Hegyes-rét - zöld sáv, zöld
háromszög - Fehérkő-lápa - piros sáv, erdészeti út - Kaán Károly-forrás - erdészeti út Bükkszentlászló autóbusz végállomás
Táv: 9,8 km; szintemelkedés: 290 m
Találkozó:

9.00-kor Miskolc, Újgyőri főtér autóbusz végállomás

Indulás:

9.10-kor menetrend szerinti 68-as autóbusszal Bükkszentlászló,
Önkormányzat megállóhelyig
Hazautazás:
13.31-kor 68-as autóbusszal, Bükkszentlászló autóbusz végállomástól
Résztvevői létszám: maximum 40 fő
Autóval utazóknak információ: parkolási lehetőség Bükkszentlászló temetőnél, majd
gyalog vissza az aszfaltos úton 140 m-t a kék rom sárga rom elágazásig, a csoporttal való
találkozásig melynek várható időpontja kb. 9.40-kor. Túra végén 1,1 km-t kell a
kocsihoz visszagyalogolni.

C./ jelű túraprogram
Majális-park, 1-es autóbusz végállomás - zöld sáv - Ortás - zöld sáv - Keskeny-lyuk - zöld
sáv -Lencsés-nyereg - zöld sáv - Lillafüred kisvonat állomás
Táv: 9,6 km; szintemelkedés: 330 m
Találkozó indulás: 9.20-kor Miskolc, Majális-park, 1-es autóbusz végállomása
Hazautazás:
12.51-kor 15-ös autóbusszal, vagy 13.08-kor 5-ös autóbusszal
Palotaszálló megállóhelytől
Résztvevői létszám: maximum 40 fő

2021. november 20. szombat
A./ jelű túra
Hollóstető autóbusz megállóhely - sárga sáv - Nagy-Hollós - sárga sáv - Bükkszentkereszt mezei földút - Kis-dél kilátó - mezei földút - kőkereszt - piros sáv - Fehérkő-lápai turistaház
- zöld sáv, sárga sáv - Lillafüred 5-ös busz végállomás
Táv: 9,5 km; szintemelkedés: 190 m
Találkozó:
8.15-kor
Miskolc,
Búza-tér
távolsági
autóbuszpályaudvar
bükkszentkereszti járat - 9-es kocsiállás - induló hely
Indulás:
8.30-kor Bükkszentkeresztre induló menetrend szerinti autóbusszal
Hollóstető, turistaház megállóhelyig
Hazautazás:
13.45-kor 5-ös autóbusszal, Lillafüred autóbusz végállomástól
Résztvevői létszám: maximum 25 fő
Utazáshoz információk: Búza-tér - Hollóstető turistaház között teljesárú menetjegy ára: 465
Ft / fő; 50 %-os kedvezménnyel: 235 Ft / fő. Lillafüredről hazautazáshoz helyi közlekedési
bérlettel, vagy a szükséges darabszámú menetjeggyel.
B./ jelű túraprogram
Bükkszentlászló, Önkormányzat autóbusz megállóhely - Fő utca, sárga rom, kék rom Nagy-hegy - kék rom, kék kereszt - Hegyes-tető - kék kereszt - Hegyes-rét - zöld sáv, zöld
háromszög - Fehérkő-lápa - piros sáv, erdészeti út - Kaán Károly-forrás - erdészeti út Bükkszentlászló autóbusz végállomás
Táv: 9,8 km; szintemelkedés: 290 m
Találkozó:
9.00-kor Miskolc, Újgyőri főtér autóbusz végállomás
Indulás:
9.10-kor menetrend szerinti 68-as autóbusszal Bükkszentlászló,
Önkormányzat megállóhelyig
Hazautazás:
13.31-kor 68-as autóbusszal, Bükkszentlászló autóbusz végállomástól
Résztvevői létszám: maximum 40 fő
Autóval utazóknak információ: parkolási lehetőség Bükkszentlászló temetőnél, majd
gyalog vissza az aszfaltos úton 140 m-t a kék rom sárga rom elágazásig a csoporttal való
találkozásig. Túra végén 1,1 km-t kell a kocsihoz visszagyalogolni.

A megadott tervezett hazautazási időpontok változhatnak az időjárás, a terepviszonyok,
valamint a csoportok eltérő teljesítő képességétől függően!
Jó időt és kellemes időtöltést kívánunk a résztvevőknek!
Miskolc, 2021. október 31.

Bernáth Marietta, Diczházi Monika

