
2012.04.03. Békés 

„Lila” hegyi túra! 

 

Kizárólag regisztrált, aktív kamarai tagok részére! 
  
 

 

 TÚRA TERV  

 

 

 Indulás: 
 2012.04.28. szombat   Esős idő esetén elmarad!!!  

Találkozási pont: 
 07.45-kor Sarkad Tesco parkoló 

Rövid beszélgetés és kis úti térkép kiosztása után adó-vevőket összehangoljuk, majd 
indulunk!  

Adó-vevők frekvenciája: 
 1-es csatorna! (3db-ot tudok vinni!)  

Méhkeréki határátlépés: 
 Csak a román oldalon van ellenőrzés!  

Útmatrica díjvásárlás: 
 Autónként 3 euró vagy 1200Ft  

Nagyszalonta: 
 Arany János szülőházánál megállunk fotózni!  

Solymos: 
 Igény esetén megnézünk a Szentmiklósi pálosok klastromának a megmaradt tornyát, romjait. 

kb 1241-előtt korból származnak.  
Borz szoros: 

 Fekete-Körösnél megállunk gyönyörködni a tájban!  
Budreasa: 

 Megkezdjük a felhajtást a hegyre 1320-m ig.  Meredek lesz!!!!  
Illés rét: 

 Leparkolunk, felfedezzük a környéket & gyönyörködünk a virágokban.  
 Egy kisebb hegyet megmászunk! (Séta!)  
 Szabadban pléden megebédelünk.  

Biharfüred: 
 Megnézzük a Csoda-Forrást! (Helyi hotelban WC lehetőség!) Környéken 1300-1794-m magas 

hegycsúcsok!  
Hazaindulás 

 Legkésőbb 16.00-kor elindulunk hazafele!  
Borz szoros: 

 Fekete-Körösnél megállunk még egyet nyújtózni és go a határ!  
Hazaérkezés: 

 19.00 Békéscsabára való megérkezés!  
Békéscsaba – Túra – Békéscsaba: 

 300km!!! Kb. 21liter benzin x 420=8820Ft  
 + Útdíj + Utasbiztosítás Kb. 2500Ft/fő (ha 1 autó 4 fő!)   

  
  



MIT VIGYEK MAGAMMAL? 
  

  
 Érvényes személyi igazolvány (új típusú)  
 Gépjármű íratok: Forgalmi, jogsi, nemzetközi zöldkártya KÖTELEZŐ!  
 Túra bakancs! Sportcipő csak váltócipőnek jó! Nekem pl. munkavédelmi bakancsom, van!  
 Fejenként 1.5l víz (Ha van akkor termoszban Tea, kávé akkor jól jön!)  
 Ennivalónak nem, muszáj szendvicset készíteni, mert két szép helyen van idő és 

lehetőség elkészíteni.  
 Fényképezőgép + elem, Távcső, csoki, nasi, kés, só, papírtörlő.  
 1 műanyag kosár a talált sziklaköveknek!  
 1 db Kosár vagy hátizsák a kajának! Túrázáshoz nem kell hátizsák!!!!  
 Váltó ruha!  
 Jó lenne pár száz Ft/fő-ért utasbiztosítást kötni melyet én intézek! Fizetni csak Sarkadon, 

kellene induláskor! (Csoportos)  
 A hegyen akár max: 8” fokkal is hűvösebb lehet! 

   
 Autónként:  

1.     1-2db pléd 
2.     Szemetes zsákok (60L) Koszos túra bakancsnak és váltóruhának. 
3.     5l tiszta kézmosó víz. 
4.     Camping szék + asztal, ha van!  

  
  

Röviden ennyi, ha valakinek kérdése volna, akkor hívjon fel. 
+36-30/2-911-999 - Zahorán Attila 

 
  

 
 

http://www.szakmaikamara.hu/index.php?&pg=hirek4

