TÚRAKIÍRÁS
A ZOLTAI LAJOS emléktúra II. sz. útvonalának bejárásához
A túra célja: A Debrecen környékén található történelmi és kulturális emlékhelyek
felkeresése, azok megismerése, gyalogtúrázás, a szabadidő tartalmas eltöltése a
természetben, a jó levegőn egészségünk megőrzéséért.
Rendezők: Hajdú-Bihar megyei Debrecen városi Természetjáró szövetség, Nyírségi
Erdészeti zRT debreceni Erdészete, Halápi Erdészet, Déri Múzeum
Időpont: 2019. november 08. (péntek)

TÚRATERV
Találkozás: A debreceni autóbusz végállomáson 14.40-kor.
Indulás: Fenti napon 14.40-kor az autóbusz állomásról a Martinkára induló autóbusszal.
Érkezés: 15.10-kor.
Túra: Indulás 15.20-kor a Somafalvi templomrom helyéhez. Érkezés kb.16.50-kor. Ismertető
tábortűz mellett. Továbbindulás 17.05-kor Hármashegyalja erdei pihenőhöz. Érkezés kb.
17.55-kor. Rövid pihenő, esetleg büfé. Továbbindulás 18.10-kor a halápi templomromhoz.
Érkezés 19.40-kor. Ismertető tábortűz mellett, utána továbbmenetel Haláp vasúti megállóhoz.
Érkezés 20.50-kor.
Hazautazás: Haláp vasúti megállóhelyről a 20.46-kor induló személyvonattal Debrecen
Nagyállomásra. Érkezés 21.04-kor, vagy Haláp lakótelepről busszal Debrecen buszállomásra
20.42 illetve 20.47-kor, érkezés 21.10, illetve 21.11-kor.
Távolság: 17 km, tiszta menetidő: 4.15 óra, teljes menetidő: 6 óra
Tudnivalók: A túrát sötétedés után rendezzük, a túra során a résztvevők a túravezető
által megjelölt útvonalat ne hagyják el, mert eltévedhetnek. Zseblámpát mindenkinek
a j á n l u n k! A csoportok tartsák össze a tagjaikat. Az útvonal olyan területen halad,
amelyen tömegközlekedési eszközre felszállni nem lehet.
Ajánlott felszerelés: Időjárásnak megfelelő réteges túraöltözet, bakancs, vagy túracipő.
Eső elleni védőfelszerelést mindenki hozzon magával. Enni-innivalóról mindenki maga
gondoskodjon.
A Szövetség a túrához túravezetőt biztosít.
A túrán mindenki saját felelősségére vesz részt.
A túra a Hajdú-Bihar megyei Debrecen városi Természetjáró Szövetség éves tervében
szerepel.
A résztvevők a túra végén igazoló szelvényt, a túrajelentésekre emlékbélyegzőt kapnak.
Aki a Zoltai Lajos Emléktúra mind az öt túráját teljesíti, és ezt igazolja, emléklapot kap.
A túra útvonala a Debrecen környéke turistatérképen követhető.
A hazautazás módja a Halápra érkezés idejétől függ.
Jó egészséget, szép őszi időt, kellemes, tanulságos túrázást kívánunk minden
résztvevőnek!
Debrecen, 2019. október
A Rendezők

