
 

 

2021. 06.18. – 2021.06.22 (5 nap 4 éjszaka) 

Indulás: 2021.06.18. 07:10 Budapest, Keleti pu. 
Szállás: 1. éjszaka Mezőberény Piknik Park 2-4 ágyas szobák (félpanziós) 
 2. éjszaka Gyula Termál Kemping 2-4 ágyas szobák (félpanziós) 
 3. éjszaka Mezőhegyes Peregi Vendégház 2-4 ágyas szobák (reggelivel)  
 4. éjszaka Makó Szent István Wellness Panzió 2-4 ágyas szobák (reggelivel) 
Program: 
2021.06.18. – péntek – 1. nap 
Utazás vonattal, egy átszállással, 162 km, kb. 2,5 óra 
 Túra:  Szarvas (városnézéssel) – Gyomaendrőd - Mezőberény; 

táv: 65 km; szint: 50 m; idő: 09:30 – 18:00 óra között, azaz kb. 8,5 óra 
2021.06.19. – szombat – 2. nap 
 Túra:  Mezőberény – Békés – Doboz – Gyula (városnézéssel); 
  táv: 59 km; szint: 70 m; idő: 09:00 – 18:00 óra között, azaz kb. 9 óra 
2021.06.20. – vasárnap – 3. nap 
 Túra:  Gyula – Elek – Lökösháza – Battonya – Mezőhegyes (Külsőpereg) 
  táv: 67 km; szint: 60 m; idő: 09:00 – 18:00 óra között, azaz kb. 9 óra 
2021.06.21. – hétfő – 4. nap 
 Túra:  Mezőhegyes – Csanádpalota – Makó (Lomb-korona tanösvény és Kalandpark) 

táv: 49 km; szint: 25 m; idő: 09:00 – 18:00 óra között, azaz kb. 9 óra 
2021.06.22. – kedd – 5. nap 
 Túra:  Makó – Maros-töltés – Szeged  

táv: 55 km; szint: 95 m; idő: 08:30 – 16:00 óra között, azaz kb. 7,5 óra 
 
Utazás vonattal Szeged (16:45) – Bp. KÖKI. (18:50) – Budapest, Nyugati pu. (19:07) 

kb. 191 km, kb. 2 – 2,5 óra 
Öltözködés: kerékpáros túrának és időjárásnak megfelelően, és a közlekedési szabályoknak  megfelelő 

kerékpár – amit előtte mindenki vizsgáljon, vagy vizsgáltasson meg! 
Részvételi díj: a túra becsült költségei:  

• szállás (részben félpanziós ellátással): 30.000 Ft/fő  
• útiköltség: (kerékpárjegy és vagon): 2.100 Ft/fő 
• a MÁV jegyet mindenki saját maga váltsa majd meg – az indulás előtt egy héttel 

– a jelzett számú vonatokra, a kerékpárjegyeket a túravezető intézi. 
• A teljesárú MÁV jegyek várható költsége 7.500 Ft/fő 

Mivel a szálláshelyeken csak 14 fő elszállásolására van lehetőség a részvétel a jelentkezés sorrendjében 
lehetséges. Később jelentkezők várólistáról, visszalépés esetében tudnak csak résztvenni. 
A túrán mindenki a saját felelősségére vesz részt.  
A túravezetők a programváltoztatás jogát fenntartják a helyi körülményeknek megfelelően. 
M INDEN KEDVES TÚRATÁRSNAK SZÉP ÉLMÉNYEKET , KELLEMES ID ŐTÖLTÉST KÍVÁNUNK !  
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