
EKE-BUSZ

a XXVIII. VÁNDORTÁBORBA, SZOVÁTÁRA

Indulás: 2019. július 29. hétfőn, 7:00 órakor a Kishegyesi úti Tesco parkolóból.

Hazaindulás: 2019. augusztus 4. vasárnap 9:00 órakor a táborból.

A megadott időpontok az adott országban érvényes időzóna szerint értendők: az induláskor magyar,
a hazautazáskor a román idő szerint.

Utazás költsége: 12.000.-Ft/fő, mely az oda-visszautazást tartalmazza. Utasbiztosítást mindenki, saját
igénye szerint köthet, az utazási díj azt nem tartalmazza.

Az utazáshoz érvényes személyi igazolvány szükséges!

Jelentkezés és befizetés szerdai napokon 16:00-17:30 között Szegediné Erzsikénél a Szövetségben.
A jelentkezés a befizetéssel együtt érvényes. Befizetés határideje: 2019. július 17. Átutalással fizetők
a Tiszántúli Takaréknál vezetett számlánkra utalhatnak, a 60600084-14000199 számlaszámra, a név
és EKE-2019 megjegyzés feltüntetésével. Külön  felhívom  azok  figyelmét,  akik  jó  előre  (tavaly,  vagy
idén januárban!) már bejelentkeztek az autóbuszra, de azóta sem érdeklődtek, szíveskedjenek jelezni,
hogy igényt tartanak-e még a helyre? Ha nem lesz visszajelzés, július 17-e után ezeket a helyeket is
betöltjük!

FONTOS! Kérem, bepakolásnál vegyétek figyelembe, hogy kb. 50 fő holmiját kell elhelyezni,
igyekezzetek ésszerűen, a legfontosabb kellékekre fókuszálva összeállítani a csomagotokat.

Ez a tábor több tekintetben is más, mint az előzőek. Nem tudunk vasárnap utazni, mert csak hétfőtől
fogadnak a táborhelyen. Más: a túrák lebonyolítására egy helyi vállalkozóval kötöttek szerződést, a
”vendég” buszokat csak ezek kiesése/pótlása esetén veszik igénybe. Emiatt fontolgattuk, hogy
egyáltalán indítsunk-e buszt, hiszen két lehetőség kínálkozott: elvisz, hazajön, majd értünk jön a busz
(ez dupla költséget jelent), vagy fizetjük az átlagos napi 200 km költségét+napidíj+szállás. Végül
kompromisszumos megoldás született: marad, de a ”túramentes” napokon (kedd és szombat), mi is
használjuk a buszt. Ezért a keddi napon megcsináljuk a tábori programban szereplő Szt. László
honismereti túrát, úgy hogy a nyitóünnepségre visszaérjünk. Szombaton esetleg megnézhetjük a
Gordon-tetőn a Jézus kilátót. A keddi program biztos, a szombati, a busz hétközbeni igénybevételétől
és az érdeklődéstől függ. A külön programok költségét a résztvevők számának arányában, helyben,
forintban fizetjük. A honismereti túra színvonalas, szakszerű vezetését Kovács Zsuzsa garantálja.

Jó készülődést kívánok:

Lévai Gyöngyi szervező, tel. 30/655-66-61.


