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Tisztelt Természetjáró Kollégák!

A 2021/2022 tanév októberi túraprogram ajánlatait a Megyei Természetjáró Szövetséggel
közösen szervezve az alábbiak szerint hirdetjük meg.
A túravezetői kapacitásra, illetve a korlátozott menetrendszerinti 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. október 9. szombat
Majális-park - piros sáv, piros kereszt - Forrás-völgy - piros kereszt, zöld sáv - Keskeny-lyuk zöld kereszt - Sanofi - piros kereszt, piros sáv - Majális-park
Táv: 9,0 km; szintemelkedés: 260 m
Találkozó, indulás: 8.20-kor Majális-park, 1-es autóbusz végállomás (Tiszai pu.-ról 7.40kor induló járat érkezéséhez igazítva.)
Hazautazás:
12.25-kor 1-es autóbusszal, Majális-park autóbusz végállomástól
Résztvevői létszám: maximum 60 fő

2021. október 16. szombat
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:
14.36-kor 15-ös autóbusszal, Garadna vasút autóbusz megállóhelytől
Résztvevői létszám: maximum 50 fő

2021. október 23. szombat
Pisztrángkeltető autóbuszmegálló - piros kereszt - Csókás pihenő - aszfaltos út, sárga sáv Soros-teber - sárga sáv, zöld kör - Andókút - zöld kör, zöld sáv - Lencsés-nyereg - zöld sáv Lillafüred Palotaszálló autóbuszmegálló
Táv: 9,3 km; szintemelkedés: 300 m

Találkozó:
Indulás:
megállóhelyig
Hazautazás:
Résztvevői létszám:

8.30-kor Miskolc, Felső-Majláth autóbusz végállomás
8.35-kor menetrend szerinti 15-ös autóbusszal Pisztrángkeltető
13.48-kor 5-ös autóbusszal, Palotaszálló autóbusz megállóhelytől
maximum 50 fő

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. szeptember 27.
Bernáth Marietta, Diczházi Monika

