
2012.04.24. Békés 

Solymosi vár! 

 
Gyermek barát túra! 

 
 

 

TÚRA TERV 
 
 

 

Indulás: 
 2012.05.20. vasárnap  

Találkozási pont: 
 08.00-kor Gyula InterSPAR parkoló 

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

Adó-vevők frekvenciája: 
 1-es csatorna!  

Gyulai határátlépés: 
 Csak a román oldalon van ellenőrzés!  

Útmatrica díjvásárlás: 
 Autónként 3 euró vagy 1200Ft  

Vársand: 
 végén az új Petrom kúton, aki akar, az tankolhat 2012-04-20-i ár 391Ft/liter  

Arad: 
 elkerülőn rátérünk a kiváló útminőségű E68-as főútra (Irány a hegyek!)  

Solymos: 
 leparkolunk, majd 15 perc séta után, felérünk a várhoz. A vár a régió egyik legszebb vára, 

melyhez gyönyörű kilátás is társul. Belépő nincs! Kb. 1,5 óra nézelődés után lesétálunk a 
Maros medréhez ahol kitűnően lehet pihenni, kacsa kövezni :).  

 Plédes "ebédezés" után kicsi pihi majd elindulunk hazafele.  
Máriaradna: 

 megnézzük a környék legnagyobb templomát! (Nagyon szép.)  
Paulis: 

 EU színvonalú boros pincészet! Itt lehetőségünk lesz iszogatni, vásárolni. Jó minőségű 
borokat tudunk itt venni! Kb. 6Lei/l-től.  

Covásin: 
 Cigány paloták mellett fogunk lassan elhaladni! (Szépek!)  

Világos 
 a vár alatt és a (1848/49) fegyverletétel melletti mezőnél fogunk elhaladni hazafele.  

Hazaérkezés: 
 max. 18:00 Gyula  

Gyula – túra – Gyula: 
 200km!!! Kb. 15liter benzin x 391 Ft/l=5.865Ft  
 + Útdíj + Utasbiztosítás  

  
  



MIT VIGYEK MAGAMMAL? 
  

  
 Érvényes személyi igazolvány (új típusú) vagy útlevél.  
 Gépjármű íratok: Forgalmi, jogsi, nemzetközi zöldkártya KÖTELEZŐ!  
 Ha tankolni vagy bort venni akarsz akkor LEI-t kell váltani!  
 Sportcipő elég lesz a mászkáláshoz.  
 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 stb.  
 Gyerekeknek váltó ruha és cipő!  
 Jó lenne pár száz Ft/fő-ért utasbiztosítást kötni melyet én intézek, majd fizetni csak Gyulán 

kellene induláskor! (Csoportos. Név, születési idő kell előtte nekem.)  
   

 Autónként:  
1. 1-2db pléd 
2. Szemetes zsákok (60L) Koszos cipőnek 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 

 
 


