
  

MO CSKO S ANYAGIAK 

Felnőtteknek: 7000 Ft/fő 

Diákoknak: 3500 Ft/fő 

Ez gyakorlatilag a vonatjegy ára oda-

vissza elsősorban, de a jelentkezés 

komolyságát is hivatott szolgálni. 

 

JEL ENT KEZ ÉS  

KATTINTS IDE JELENTKEZÉSHEZ 

  

JEL ENT KEZ ÉSI  HAT ÁRIDŐ  

2016. július 20. 

  

LÉT SZ ÁML IM IT :  15  FŐ  

A jelentkezésed akkor tekintjük 

véglegesnek, ha kitöltötted a jelentkezési 

lapot és megkaptuk a mocskos 

anyagiakat a szállás miatt.. 

  

TAL ÁL KO ZÓ  

6:40 Keleti Pályaudvar 

 

 

Nomád túra a 

Részvételi feltételek: http://lizzard.kocz.hu
A túrán mindenki saját felelősségére vesz részt! 

  

Nomád túra a Bükkben
Két napos sátoros túra

2016

KIK VAGYUNK MI? 

25-40 év közötti fiatalok vagyunk akik szeretnének minél nagyobb szeletet felfedezni a világból. Ezt 

nagyobb közösségben a legjobb művelni, ezért szeretnénk ha Te is csatlakoznál hozzánk. Egyikünk 

sem képzett túravezető (de nem is tapasztalatlan), ha velünk tartasz, akkor egy baráti társaságba 

csöppenhetsz, ahol a kalandok és a természet szeretete a fő hajtóer

 

CÉLPONT 

Bükk fennsík: Bélapátfalvától Szilvásváradig 

 

SZÁLLÁS 

Sátorozós, hátamon a házam jellegű kalandról lévén szó, a 

komfortfokozatot a tábortűz, a házi jellegű palackozott italok és a rémtörténetek jelentik.

 

ELLÁTÁS 

Alapvetően önellátás, patakban fürdés (ha találunk patakot) lesz osztályrészünk, de az esti 

nyársas szórakozáshoz beszerezzük előre az alapanyagokat

 

FELSZERELÉS 

Szükséged lesz mindenképpen egy hálózsákra és derékalj-ra (pl. polifoam), de ha szerencséd 

van megosztják veled a sátrukat mások, ha neked nincs. Kényelmes bakancs és es

mindenképp legyen még rajtad, illetve a hátizsákban. 

 

http://lizzard.kocz.hu/reszveteli-feltetelek 

Bükkben 
Két napos sátoros túra 

2016. július 23-24. 
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SZÜKSÉGES TAPASZTALAT ÉS ERŐNLÉT 

A túrán átlagos, sportos erőnléttel bárki részt vehet. Napi 15-18 km es túrákra számítsatok és 

6-700 m szintkülönbségre. 

 

PROGRAM 

Első nap reggel az Egerben megtörtént átszállst követően megérkezünk Bélapátfalvára és 

nekivágunk a hegynek. Első állomásunk a méltán elhíresült Bél-kő (borítóképen), ahonnan 

visszanézhetünk a kiindulópontunkra. Innen tovább sétálva érintjük Őr-kőt, a Cserepes-kői 

barlangszállást, Tar-kőt, és a Keskeny rétet. Vagy utóbbinál vagy a Zsidó réten keresünk 

megfelelő területet az éjszaka eltöltéséhez és felállítjuk a sátrakat. 

 

Vasárnap reggel, nem túl korán, kávét szürcsölgetve készülünk az indulásra és a Mély sár 

völgyön keresztül felkapaszkodunk Istállós-kőre, majd az Ősember barlangot érintve 

lesétálunk Szilvásváradra. Itt egy közösen választott vendéglátó ipari létesítményben sörözve 

kivárjuk a vonat indulását, majd hazafelé vesszük az irányt. 

 

MIRE SZÁMÍTS HA JELENTKEZEL? 

Miután elküldted a jelentkezési lapot, fogunk keresni e-mail-en, hogy egyeztessük veled a 

részleteket az utazásról, és megbeszéljük az egyéni kérdéseket. Indulás előtt egy héttel 

számíts egy részletes információkat tartalmazó kis brossúrára, ami a várható időjárástól 

kezdve, az utazás részletein keresztül egészen a környéken található fontosabb 

infrastruktúráig tartalmazni fog mindent. Ezen kívül számíts jókedvre, társasjátékra, 

csapatszellemre, rövidítésre, kóbor állatokra és mindenek előtt egy remek hétvégére. 

 

 

 

 

 

Részvételi feltételek: http://lizzard.kocz.hu/reszveteli-feltetelek 
A túrán mindenki saját felelősségére vesz részt! 


