
FIGYELEM! ID ŐPONTVÁLTOZÁS 

 
2019. május 4. helyett április 13. szombat 

Találkozás: 7:00-7:15 között a magasraktárnál (Budapest, X. Gyömrői út 2-4.) parkolási 
lehetőség a környéken 

Indulás: 7:30-kor 
 7:40-kor az Örs vezér téren a 32 autóbusz Sugár felőli megállóban 

Autóbusz útvonala: Budapest – Medveotthon – Vácrátót – Szécsény – Hollókő – Budapest  

Tervezett autóbusz km: 280 km 

Program: 
� Látogatás a veresegyházi medveotthonban 
� A Vácrátóti arborétum megtekintése szakvezetéssel 
� Szécsényben a ferences templom és kolostor megtekintése vezetéssel 
� Szécsényben a Forgách kastély megtekintése vezetéssel 
� Séta Hollókőn egyénileg 

Étkezés: magunkkal hozott ételből és italból. 

Öltözködés: az időjárásnak megfelelő városi öltözet. 

Hazaérkezés: 20 óra körül az indulási helyre 

Részvételi díj: tagoknak: 2.500 Ft/fő, 50 fő jelentkezése esetén, 
 tagoknak: 3.000 Ft/fő, 40 fő jelentkezése esetén, 
 tagoknak: 4.000 Ft/fő, 30 fő jelentkezése esetén. 
 vendégeknek: + 500 Ft-ot kell fizetniük 
 A részvételi díj az autóbusz költséget, parkolási díjakat, pályadíjakat és a 

szakvezetések díjait tartalmazza. 
 A belépőket külön kell fizetni a részvételi díj befizetésével együtt. 

Belépőjegyek: Medveotthon felnőtt: 1200 Ft diák, nyugdíjas: 800 Ft 
 Vácrátóti arborétum  felnőtt: 700 Ft diák, nyugdíjas: 400 Ft 
 Az arborétumba a fenti árak csoportos árak, 15 fő feletti felnőtt és 15 fő feletti 

nyugdíjas jelentkezése esetén érvényes. 
 Szécsény ferences templom csoportos jegy mindenkinek 600 Ft 
 Szécsényi kastély felnőtt: 1600 Ft diák, nyugdíjas: 800 Ft 
 A kastélyba az árak 20 fő feletti felnőtt és 20 fő feletti nyugdíjas jelentkezése esetén 

érvényes. Amennyiben ennél kevesebb a felnőttek vagy nyugdíjasok létszáma, a 
belépő 2.000 Ft illetve 1.000 Ft. 

 Ingyenes belépés a 70 év felettieknek, fogyatékos igazolvánnyal, pedagógus 
igazolvánnyal, újságírói igazolvánnyal. Az igazolványokat be kell mutatni. 

 Hollókő nem tervezünk közös múzeumlátogatást, mindenki  
  egyénileg mehet be a különböző múzeumokba 

Jelentkezés: Tomozi Imréné túravezetőnél a 06/20 213-4772-es mobilszámon, a 262-9490-es 
telefonszámon, vagy az eva.tomozi@gmail.com e-mail címen 

Befizetés: Tomozi Imréné túravezetőnél 2019. április 12-én, pénteken 12:00-13:00 óra között 
az irodaépület portán (Budapest X. Gyömrői út 19-21.) vagy átutalással. Aki az 
átutalást választja, kérem, jelezze, külön megadom a számlaszámot. 



A túrán mindenki a saját felelősségére vesz részt. 

A túravezetők a programváltoztatás jogát fenntartják. 

M INDEN KEDVES TÚRATÁRSNAK KELLEMES ID ŐTÖLTÉST KÍVÁNUNK ! 
 
 

 

  
 Zámbó István és Tomozi Imréné 
 túravezetők 


