
A TERMÉSZETJÁRÓ SZÖVETSÉG EGYESÜLETE JÚLIUSBAN EGY MINDEN SZEMPONTBÓL KÜLÖNLEGES 

ÉS LÁTVÁNYOS TÚRÁT SZERVEZ A SZEPESI MAGURÁBAN TALÁLHATÓ LOMBKORONA 

TANÖSVÉNYHEZ. 

 

A túra ideje:  2018. július 21. szombat. 

Indulás: Aznap, 4:00 órakor, a szokott helyről (Petőfi szobortól). Felszállási lehetőség a 

Debrecen-Nyíregyháza útvonal előre megbeszélt helyein. 

Érkezés:  Késő esti órákban. 

Nyíregyházán csatlakozunk a Rétközi bakancsosok csapatához, a túrát a nyíregyházi túravezetőkkel 

tesszük meg. 

Hosszú túra: Bachleda-völgy parkolója – Lombkorona tanösvény – Tavas – Bachleda-völgy parkoló. 

Táv: 18 km, szintemelkedés: 1760 méter! 

Rövid túra: Bachleda-völgy parkolója – Lombkorona tanösvény – Bachleda-völgy parkoló.  

Táv: 7 km, szintemelkedés: 320 méter.  

A Zárban található Lombkorona túra a fák fölött vezet, átlagosan 24 méter magasságban, és 600 méter 

hosszú a toronyig. A 32 méter magas kilátótorony tetejére a külső részen lehet feljutni. A túra 

fokozott figyelmet igényel, különösen szédülősöknek és tériszonyosoknak. Viszont jó alkalom is a 

fóbiák leküzdésére, és a látvány mindenért kárpótol! 

Tanösvény belépők: felnőtt 8 €, gyermek (3-14 éves) és nyugdíjas (65 év) 6,5€, a 4 fős, vagy ennél 

nagyobb család is kedvezményre jogosult.  

Ülőszékes felvonó belépők oda-vissza: 7 €, gyermek/nyugdíjas 5,5€, és itt is érvényes a családok 

részére a kedvezmény. 

Ajánlott: időjárásnak megfelelő öltözék, csúszásmentes túracipő/bakancs, esőkabát, egynapi élelem, 

innivaló, egyéni szükségletek szerinti kellékek (távcső, fényképezőgép, gyógyszerek, lámpa, stb.).  

A túrán mindenki saját felelősségére vesz részt! 

Részvételi díj: 6.000.-Ft, mely az utazás költségét fedezi, biztosítás egyénileg köthető. A belépőkön 

kívül költőpénzt mindenki saját igénye szerint hozzon.  

A határátlépéshez érvényes személyi igazolvány, vagy útlevél szükséges, ill. ajánlott hozni az Európai 

Egészségbiztosítási kártyát. 

Jelentkezés és befizetés szerdai napokon a Szövetségben (Piac u. 69-71.) 16:00-17:30 között. 

A jelentkezés csak a befizetéssel együtt érvényes!  A részvételi díjat nem áll módunkban visszaadni, 

ha valaki nem tud jönni, szerezzen maga helyett valakit. Ha várólista van, természetesen mi is segítünk 

onnan betölteni a helyeket. 

Kellemes túraidőt, és élményekben gazdag túrázást kíván a szervező:  

Lévai Gyöngyi, tel.: 06/30-655-66-61. 


