A NEFELEJCS Természetjáró Szakosztály őszi programjai

Bükk-hegység, 1 napos autóbuszos kirándulás
Avas hegység – Lillafüred – Garadna-vögy – Újmassa.
Időpont: 2012. szeptember 22. szombat
Indulás reggel 7 órakor, Nagyállomás 2.sz. Postahivatal elől.

Miskolcon az avasi református templomot és sírkertet, az Avas kilátót, és az igényesen
felújított pincesort nézzük meg, ahol 800 pince és borház van. Természetesen kóstolgatni is
lehet. Továbbutazunk a Garadna-vögybe, a Pisztrángtelepen a csobogó patak mellett, a fák
hűvösében elfogyaszthatunk egy frissen sült pisztrángot. Újmassán a Kohászati Múzeumot és
az Őskohót nézzük meg. A Hámori-tó mellett gyalogolhatunk, vagy Lillafüred csodáiban
gyönyörködhetünk (barlangok, múzeumok, függőkert, stb.).

Autóbusz költsége: 2.800.-Ft
Debrecenbe érkezünk kb. 19 órakor.

KIRÁNDULÁS PÉCSRE ÉS KÖRNYÉKÉRE

Időpont: 2012. október 20-23. (szombattól-keddig) 4 nap
Indulás: 2012. október 20-án, szombaton 6:30-kor a Nagyállomás 2.sz. Postahivatal elől
Útvonal: Debrecen – Szolnok – Cegléd – Kecskemét – Kiskőrös (ahol megnézzük Petőfi
szülőházát és a múzeumot, valamint a Szlovák Tájházat. Innen a híres hajósi pincefaluba
utazunk, ahol a pincesorra is betérünk. Pécsre érve a szállás elfoglalása, esetleg esti séta a
városban.
Szállás: Pécs városában a Hotel Delta, belvárosi 2-3-4 ágyas zuhanyzós szobákban.
További programok:
1. nap

utazás

2.nap

múzeumok látogatása: Zsolnay Múzeum, Barbakán tér, Dóm tér, Széchenyi tér

nevezetességei – Bazilika, Zsinagóga, Káptalan utcai múzeumok, stb.
Délután autóbusszal a Mecsekben a Misina tetőt, Dömör kaput, állatkertet, kilátót, és a Tettyét
nézzük meg. Este vacsora.
3. nap

reggeli után indulunk autóbusszal. Megtekintjük az Orfüi Malom Múzeumot,

Orfűi-tó, Pécsi-tó, Tekeres, Abaligeti barlang, csónakázó tó a program.
Délután Pécs városában szabadprogram és vacsora.
4. nap

reggeli után bepakolunk az autóbuszba és Mohácsra megyünk. Felkeressük a

látnivalókat – Busó Ház, történelmi emlékpark. Továbbutazunk Bajára, ahol a város főterét és
nevezetességeit nézzük meg.
Az esti órákban érkezünk Debrecenbe.
Részvételi díj: 26.000.-Ft/fő, mely tartalmazza az autóbusz költségét, 3 éjszakai szállást,
3 bőséges reggelit, és 2 vacsorát.
Ez a program csak 40 fő részvételével indul!
Jelentkezés minél hamarabb, szeptember 05-ig! 5.000.-Ft előleg befizetésével.
A teljes részvételi díj 2012. 10. 10-ig fizetendő!

Kirándulás a Szatmár-Beregi tájakra. Történeti, történelmi emlékek, valamint az
építészeti látványosságok felkeresése

Időpont: 2012. november 10. szombat
Indulás: 7:00 órakor a Nagyállomás 2.sz. Postahivatal elől

Program: Vaján a Vay kastály és múzeum, Tákos, Csaroda, Tarpa, Szatmárcseke, Kölcse,
Túristvándi.

Autóbusz költsége: 3.000.-Ft/fő.
Visszaérkezés kb. 19 órakor.

Az autóbuszos kirándulások legalább 40 fő jelentkező esetén indulnak.

Mindegyik kirándulásra az időjárásnak megfelelő réteges öltözet, kényelmes cipő ajánlott.
A túrán mindenki saját felelősségére vesz részt!

Jelentkezés és fizetés minél hamarabb!

Szerdai napokon a Piac u.71.sz. alatt 16.00 – 18:00 között a Szövetségben.
Havonkénti találkozás: szept.3. október 3. , november 7. december 5. 14:00-16:00 között.

Sassné: 06-30-469-64-92
Szegediné: 06-30-448-72-30

