
Hajdú-Bihar megyei – Debrecen Városi 

Természetjáró Szövetség 

www.hajdutura.hu 

Személyes ügyintézés szerdai napokon 14:00-15:30 

Debrecen, Kossuth u.1.  

T Ú R A K I Í R Á S 

Következő túránkon, 2020. augusztus 15-én Magyarország legszebb és legnagyobb 

vízesését látogatjuk meg a Mátrában. 

Ideje:   2020. augusztus 15. szombat. 

Indulás:  Aznap 6:00 órakor, a Petőfi téri megszokott helyről. 

Útvonal: Debrecen – Parádsasvár – Parádfürdő – Ilona-völgyi vízesés. 

Túra díja: 5.000.-Ft, melyet a jelentkezéssel egy időben, szerdai napokon lehet 

befizetni a Kossuth u. 1. szám alatt, 14:00-15:30 között, vagy előzetes 

egyeztetés szerinti módon. 

Táv: 8 km. 

Szintemelkedés: 200 méter. 

Szükséges: Időjárásnak megfelelő öltözék, kényelmes lábbeli. Egynapi élelem, 

innivaló. Egyéni szükségletek szerint: túrabot, egyebek. 

A túra megkezdése előtt Parádsasváron meglátogatjuk a világhírű Üvegmanufaktúrát, ahol 
még mai napig is kisüzemi módszerekkel készítik az üvegcsodákat. A belföldi turizmus fel-
lendülése miatt már a múlt hét óta egyeztetek a látogatás időpontjáról. Most úgy néz ki, 
hogy 8:15-től tudnak fogadni bennünket, 2 turnusban. Ez azt jelenti, hogy útközben nem 
tudunk megállni a szokásos technikai szünetre. Akinek ez nem gond, az bemegy az első 
csoporttal, a többieknek lesz idejük kényelmesen elintézni mindent ez idő alatt. Csoportos 
kedvezményt kapunk: 1.200.-Ft, diák+nyugdíjas 900.-Ft, ami tartalmazza az üzemlátogatást 
és a vezetést. Ha mindkét csoport végzett, kb.10 óra körül indulunk az Ilona-völgybe. Ha 
korábban sok eső esik, csúszós, kissé sáros útra lehet számítani, de az út minden körül-
mények között járható. Utunkon csevice-kút is van, amely a híres Parádi gyógyvíz. Aki 
szeretné megkóstolni, vagy hozni belőle, készüljön pohárral, flakonnal. A víz kitűnő hatású 
gyomorproblémákra.  

A túrán mindenki saját felelősségére vesz részt!  

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!  

A túrát csak megfelelő számú jelentkező esetén indítjuk!  

 

Kellemes túraidőt kíván a szervező: Lévai Gyöngyi  

[ még folytatódik! ] 



Júliusi túránkra elkészült egy egységes arculatú, nagyon jó minőségű technikai póló. A fel-
iratozás tükrözi a csoport szellemiségét, egyszerű, nagyon szép kivitelezésű. 

Mivel nincs lehetőségünk fix helyen tárolni, előzetes igény szerint szerdánként, vagy a túrára 
tudjuk vinni a kiválasztott méretben. Önköltséges áron, 2.200.-Ft-ért lehet megvásárolni. 

Kérem, jelezzétek előre az igényeket. 

 


