 ÉVNYITÓ KIRÁNDULÁS A VÁCRÁTÓTI ARBORÉTUMBA ÉS VÁCRA.

A Vasutasok Szakszervezetének a debreceni Pályavasúti Üzletág Területi Központ Távközlő- Erősáramú és Biztosítóberendezési  Osztály Biztosítóberendezési Alosztályán működő Szakszervezeti Bizottsága a V.Sz. Országos Nyugdíjas Szervezetével,annak  Debreceni Csomóponti Alapszervezetével, a Nyugdíjasok Hajdú – Bihar megyei Képviseletével, a Hajdú – Bihar megyei és Debre-
cen  városi Természetbarát Szövetséggel  együttműködve    

2010.április 24.-én/szombaton/ évnyitó kirándulást

    szervez a Vácrátóti Arborétumba és Vácra. 

A kirándulást vonatos utazással szervezzük. A vonat 2010.ápri-
lis  24.-én /szombaton/ reggel 6 óra 08 perckor indul Debre-
cenből és Budapest Nyugati pályaudvarra  8 óra 37 perckor ér-
kezik. Az átszállás után 9 óra 07 perckor folytatjuk utunkat és Vácra 9 óra 32 perckor érkezünk. Innen a megérkezés után különjáratú autóbusszal azonnal folytatjuk utunkat Vácrátótra az Arborétumhoz. Az Arborétum megnézése után visszaindulunk és
Vácra 13 óra 30 perckor érkezünk vissza.
A megérkezés után városnézésre indulunk és felkeressük Vác ne-
vezetességeit,történelmi értékeit.
A program végeztével vonattal indulunk haza Vácról 17 óra 
28 perckor,és Budapest Nyugati pályaudvarra 17 óra 54 perckor  érkezünk. Átszállás után a 18 óra 23 perckor induló vonattal  folytatjuk utunkat és Debrecenbe 20 óra 52 perckor érkezünk.

A vonaton mindenki a saját utazási kedvezményével,vagy utazási igazolványával utazik,és akinek jegyet kell váltani ennek megfelelően váltsa meg azt a jegypénz-
tárnál.

Részvételi díj  Felnőtteknek            : 3100 Forint.
                Nyugdíjasoknak,diákoknak: 2900 Forint.

A részvételi díj tartalmazza: az IC pótjegyeket,belépőjegyet Vácrátóton az Arborétumba,az autóbuszos utazás költségét,vala-
mint a szervezés és vezetés költségeit.


Részvételi díj a nem Debrecenből indulók,vagy más közlekedési eszközzel utazók számára :
Felnőtteknek                                  : 1900 Forint
Nyugdíjasoknak és diákoknak                   : 1700 Forint

A részvételi díjat a jelentkezéskor be kell fizetni !

Jelentkezési határidő :  2010.április 7.

A kirándulásra jelentkezni lehet : a szervezőnél Vass Zoltán-
nál  a  06-20-262-1069 telefonszámon  7.30 – 20.00 óra között, vagy az 52-481-766 telefonszámon 19.00 – 21.00 óra között.

Az Utas listára felvétel céljából kérjük valamennyi jelentkező nevét  megadni.

Tartsanak velünk,várjuk jelentkezésüket.

Debrecen,2010.január 28.
	

KIRÁNDULÁS  EURÓPA  2010.ÉVI  KULTURÁLIS FŐVÁROSÁBA
                PÉCSRE  ÉS A  DRÁVA  MEDENCÉBE.

A Vasutasok  Szakszervezetének a debreceni Pályavasúti  Üzletág  Területi  Központ Távközlő- Erősáramú és Biztosítóberendezési  Osztály  Biztosítóberendezési  Alosztályán működő  Szakszervezeti Bizottsága  a V.Sz. Or-
szágos  Nyugdíjas Szervezetével annak  Debreceni Csomóponti  Alapszervezetével, a  Nyugdíjasok  Hajdú-Bihar megyei  Képviseletével, a Hajdu-Bihar  megyei  és Debrecen városi Természetbarát  Szövetséggel  együttműködve.

2010.május  15 – 18. /szombat – kedd / közötti  időben négy napos
      
         kirándulást  szervez  Pécsre  és a  Dráva  medencébe.

A  kirándulást vonatos  utazással  szervezzük.  Az  utazás  2010.május 15.-én
/szombaton/  a  Debrecenből  5  óra 26 perckor  Füzesabonyba  induló vonattal  kezdődik, amelyik  Füzesabonyba  7 óra  32 perckor  érkezik. Átszállás  után  8 óra  05  perckor  folytatjuk  utunkat és Budapest  Keleti pályaudvaron  keresztül tovább  utazva. Pécsre  12 óra  36  perckor  érkezünk.
A  megérkezés után elhelyezkedünk a  szálláshelyünkön  a  Vasútállomás  területén  lévő  Hotel  DELTA  2,3,4 ágyas szobáiban. Az elhelyezkedés után kora délutántól estig  a  Múzeumok  látogatása  szerepel  a  programban  egyéni  választás  szerint. A  napi  programot  a  szálláshely közelében lévő étteremben  közös vacsora  zárja.

A  kirándulás  második napján  május 16.-án /vasárnap /   autóbuszos  utazáson  nézzük meg  a  Dráva medence  látványosságainak  egy  részét. Az  utazáson  megnézzük  Barcson  a  Széchenyi kastélyt, a Városközpontot  és  a  Dráva-part  látványosságait.  Babócsán  a Basakertet, a Török kutat, a Somssich  kastélyt, a  Prinke  kastélyt. Csurgón  a  Városközpont nevezetességeit, a Basakútat  és a  Meller – kastélyt .  Berzencén  a  Festetich  kastélyt.  Nagyatádon  a  Városközpont  látnivalóit, a  Szoborparkot  és  a  Csónakázótavat.  A  visszaérkezés után  kerül sor   a  közös  vacsorára.

A  harmadik napon  május  17.-én /hétfőn /   felkeressük a Mecsekben  a  Misinatetőt, Dömörkaput, az  Állatkertet.  Délután  megnézzük  a  város   építészeti, történelmi  nevezetességeit. A  napi  programot  közös  vacsora  zárja.  Este  a  Mecsekről a  Francia emlékműtől   megnézzük  a  kivilágított  várost.

Az  út  negyedik napján  május  18.-án /kedden / délelőtt  ellátogatunk a  Tettyére.  Ezután  folytatjuk  a  Múzeumok  látogatását  egyéni  választás  szerint.  A  programot  kora  délután  közös  ebéddel  fejezzük  be.

Ezután a Pécsről  15 óra  23  perckor  induló  vonattal  utazunk  hazafelé  Budapest  Keleti  pályaudvaron  keresztül  Füzesabonyig. Füzesabonyba  19 óra  54  perckor  érkezünk.  Átszállás  után  20 óra 22 perckor  utazunk tovább és  Debrecenbe  
22  óra  25 perckor  érkezünk  vissza.

Részvételi  díj : 18 éves korig és 70 éves kor felett :  20000  Ft.
                         18 – 70 éves kor  között                  :  21000  Ft.

A  részvételi  díj  tartalmazza : a  három éjszakai szállás , / 18 -70  között  az  üdülőhelyi díj /, a  Dráva-medencei  autóbuszos  utazás, az  IC  helyjegyek, a  há-
rom  vacsora  és  egy  ebéd, valamint  a  szervezés  és  idegenvezetés  költségeit  és  díjait.

A  részvételi díj nem  tartalmazza  a  különböző  belépőjegyeket  !!

A  vonaton  mindeni  a  saját  utazási  kedvezményével,vagy  utazási  igazolványával  utazik,és akinek jegyet kell váltani  ennek  megfelelően  váltsa  meg azt a  jegypénztárnál .

A  részvételi  díjat a  jelentkezéskor  be kell  fizetni !

Jelentkezési  határidő  :   2010.április  14.

A  kirándulásra  jelentkezni  lehet:  a  szervezőnél  Vass  Zoltánnál  a  06-20-262-1069  telefonszámon  7.30 – 20.00  óra  között, vagy  az  52-481-766  telefonszá-
mon   19.00 – 21.00  óra  között.

Az  Utas listára  felvétel  céljából valamennyi  jelentkező nevét kérjük megadni.

Tartsanak  velünk  Európa  2010.évi  kulturális  fővárosába  Pécsre, valamint  a  Dráva  medencébe  a  történelmet  idéző  tájakra.
Várjuk  jelentkezésüket.

Debrecen,2010.január  27.
	


          KIRÁNDULÁS   MÁRAMAROSBA  ÉS  KÁRPÁTALJÁRA

A Vasutasok  Szakszervezetének  a  debreceni  Pályavasúti  Üzletág   Területi  Központ  Távközlő-  Erősáramú  és  Biztosítóberendezési  Osztály  Biztosítóberendezési  Alosztályán  működő  Szak-
szervezeti  Bizottsága  a  V.SZ.  Országos  Nyugdíjas  Szervezetével, annak  Debreceni  Csomó-
ponti  Alapszervezetével, a  Nyugdíjasok Hajdú – Bihar  megyei  Képviseletével, a  Hajdú-Bihar megyei  és  Debrecen  városi  Természetbarát  Szövetséggel  együttműködve         

                   2010.június  16-20./szerda-vasárnap/  közötti  időben

     öt  napos  kirándulást  szervez  Máramarosba  és  Kárpátaljára.

A  kirándulást  autóbuszos  utazással  szervezzük.  A  kényelmes,légkondicionált  autóbusz június  16.-án /szerdán/   6.00  órakor  indul   Debrecenből a Vasútállomás  előtti parkolóból.

A  kirándulás  első  napján  a  Debrecen – Vámospércs – Nyírábrány  útvonalon  haladunk  az  országhatárig.
Az  országhatár  átlépése  után  Romániában  a  Nyírábrány oh. – Valea lui  Mihai  /Érmihályfalva / - Carei /Nagykároly / - Satu-Mare /Szatmárnémeti/ - Baia  Mare /Nagybánya / - Sighetu  Marmatiei /Máramarossziget/  útvonalon útazunk.  Szatmárnémetiben, Nagybányán  és  Márama-
rosszigeten   felkeressük  a  történelmi  és  idegenforgalmi  nevezetességeket. Nagybánya és  Mára-
marossziget   között  Krácsfalván  láthatjuk  a  nagyon  szép  máramarosi  kapukat, Deszén   a  leg-
szebb  máramarosi  fatemplomot.  A  délutáni  órákban  a  Sighetu  Marmatiei /Máramarossziget /-
Livada /Sárköz/ - Okli /Akli/  útvonalon  érkezünk  a  román – ukrán  határra, és  Nevetlenfalunál  lépünk  be  Ukrajnába.  Innen  a  Nevetlenfalu – Vilok /Tiszaújlak / - Vári /Mezővári / útvonalon  érkezünk  szálláshelyünkhöz  Mezőváriba.

A  második  napi  kirándulásunkon  Mezőváriból  Tjacsivra /Técsőre/  útazunk  a  Vári /Mezővári/- Khust /Huszt / - Tjacsiv /Técső/ útvonalon. Técsőn  megnézzük  a  város  nevezetességeit, majd  a  Tjacsiv /Técső/ - Rachiv /Rahó/  útvonalon  megyünk  tovább  Rahóra.  Útközben  a  Rahóra  érke-
zés  előtt  megnézzük  Európa  földrajzi  középpontját.  Rahóra  érkezve  megnézzük  a  város  ne-
vezetességeit. Utunkat  folytatva  Jaszinára /Körösmezőre /  útazunk,ahol  megnézzük  a  város  látványosságait,történelmi  nevezetességeit. Innen  a  Tatárhágóra  útazunk, ahol  megnézzük  a  hágó  látványosságait. Innen  visszatérünk  Körösmező  közelébe, ahol  egy szép  fenyves  erdőben  található  üdülőközpont  egyik  Panziójában  elfoglaljuk  szálláshelyünket.

A  kirándulás  harmadik  napján  a  reggeli  órákban  Jaszinától /Körösmezőtől/   terepjáró  autókkal  utazunk  a  Fekete-Tisza  forrásához  és  vissza. A  terepjáró  autók  parkolási  helyétől  1,5  km-es  jelzett  turistaúton  gyalogosan  megyünk  a  forráshoz  és  megnézzük  a  2009.nyarán  felújított  forrásfejet  és  környékét. Az  itteni  látogatásunk  után  visszaérkezünk  Körösmezőre, ahonnan  autóbuszunkkal  folytatjuk  utunkat  a  Jaszina /Körösmező/ - Rachiv/Rahó / -Khust
/Huszt/  útvonalon  Husztra. Itt  megnézzük  a  Várat, az  Erődtemplomot, és a  város  egyéb  fontos  nevezetességeit.  Innen  a  Huszt  közelében  lévő  Izára  megyünk, ahol  felkeressük  a  ruszin  kosárfonókat,és  megnézzük  szép  munkáikat. /Jó  ajándék  vásárlási  lehetőség !! / Utunkat  foly-
tatva  a  Khust /Huszt/ - Iza – Lipcsa /Lipcse/ - Dovge /Dolha/ útvonalon  érkezünk  Dolhára , ahol  megnézzük  a   Teleki  kastélyt.  Innen  a  Dovge /Dolha/ - Irsava /Ilosva/ - Szilce /Beregkisfalud/- Beregove/Beregszász/ útvonalon  érkezünk  Beregszászba, ahol  megnézzük  a  város  fontosabb  nevezetességeit,majd  az  esti  órákban  érkezünk  vissza  szálláshelyünkhöz  Mezőváriba.

A  kirándulás  negyedik  napján  a  Mezővári -  Beregove/Beregszász/  útvonalon  utazva  kezdjük  programunkat.  Beregszászon  két  órás  szabad  program  lesz, majd  a  Beregove/Beregszász- Munkacseve /Munkács/ - Szvaljava /Szolyva/ - Nizni  Vorota /Alsóverecke/ - Vereckei hágó  útvo-
nalon   haladunk  tovább. Útközben  Szolyván  rövid  pihenőt  tartunk,és  felkeressük  történelmi  nevezetességét  a  sztálini  idők  malenkij  robotja  áldozatainak  emlékparkját. Innen  tovább  utazva  a  Vereckei hágón  a  magyarok  bejövetelének  helyszínén  felkeressük  az  elkészült  Honfoglalási emlékművet.  A  Vereckei  hágótól  visszautazás  közben  Vezérszálláson  megnézzük  a  hajdani  Árpád  vonal  bunkereit.  Felsőgerebenben  kerül  sor  a  bográcsban  főtt  bőséges  ebéd  elfogyasz-
tására.  Az  ebédelés  és az itt  eltöltött  idő  után  a  késő  délutáni  órákban  a  Verchnaja  Grabnica 

A  kirándulás  ötödik  napján  a  Mezővári –Beregove/Beregszász/ - Munkacseve/Munkács/ útvo-
nalon   érkezünk  Munkácsra, ahol  megnézzük  a  Várat. Ezután  tovább  utazunk  Uzsgorodra
/Ungvárra/, ahol  megnézzük  a  Várat  és  a  város  fontosabb  nevezetességeit.
Öt  napos  programunk  külföldi  részének  végeztével  a  kora  délutáni  órákban  hazaindulunk,és rövid   utazással  megérkezünk  Csopra /Csapra/  az  ukrán  határállomásra. Innen  a  Tisza  hídján  áthaladva  érkezünk  Záhonyba  a  magyar  határállomásra.  Innen  a  Záhony – Nyíregyháza – Debrecen  útvonalon  tovább  utazva  a  koraesti  órákban  18  óra  45  perc  tájban  érkezünk  vissza  Debrecenbe.

A  Budapesttől  távolabb  utazóknak  célszerű  szállást  foglalni  Debrecenben,mert  visszautazási  lehetőség Nyíregyházáról,vagy Debrecenből csak a napi utólsó  IC  vonattal  van  !!

                     Részvételi  díj  :   50000  Forint.

A  részvételi  díj  tartalmazza  :  az  autóbuszos  utazás / 1700  km./, 4 éjszakai  szállás, 4 reggeli,
4  vacsora, a  bográcsos  ebéd, az  úthasználati  díjak  és  a  parkírozások  Ukrajnában  és  Romániá-
ban ,  a  Körösmező – Fekete- Tisza  forrása – Körösmező  útra  a  terepjáró  autók  bérleti  díját, a  belépőjegyeket, valamint  a  szervezés  és  idegenvezetés  díjait  és  költségeit.

Jelentkezéskor  személyenként  25000  Forint  előleget  kell  befizetni, majd  a  részvételi  díj  tovább  részét  2010.május  12.-ig  kell  kifizetni.

                     Jelentkezési  határidő  :  2010.május  12.

A  résztvevők  elhelyezése  Mezőváriban  a  Falusi  turizmus  hálózatában  lévő  kényelmes  magánházak  2  és  3  ágyas  szobáiban  lesz.  Körösmezőn  egy  üdülőközpont  panziójának  
2  és  3  ágyas  szobáiban  helyezzük  el   az  utazás  résztvevőit.
Mezőváriban  az  adott  házaknál  lesznek  a  reggelik  és  a  vacsorák  is.  Körösmezőn  az  üdülő-
központ  éttermében  lesz  a  vacsora  és  a  másnapi  reggeli.

A  napközbeni  étkezést,így  az  ebédet  is  a  negyedik  nap  kivételével  mindenki  egyénileg  szervezi  !!

A  kirándulásra  jelentkezni  lehet  :   a  szervezőnél  Vass  Zoltánnál  a   06 – 20 -262 – 1069  tele-
fonszámon  7.30 -20.00  óra  között, vagy  az  52 – 481 – 766  telefonszámon  19.00 – 21.00  óra  között.
Ugyanitt  kérhető  egyéb  részletes  tájékoztatás  is  !

Az  Utas listára  felvétel  céljából  kérjük   valamennyi  jelentkező  nevét, lakcímét  és  útlevelének  betűjelét  és  számát  megadni  !

   Az  utazáshoz  érvényes  ÚTLEVÉLRE   van   szükség  !!!

   Tartsanak  velünk, várjuk  jelentkezésüket.

Debrecen,2010.január  25


