Szabadidősport és Természetbarát Egyesület Nagykálló

Web: http://szate.hu

Email: szatenagykallo@freemail.hu

Gyalogtúra Bélapátfalváról a Bél-kőre
A nagykállói Szabadidősport és Természetbarát Egyesület (SZATE) 2019. június 15-re (szombatra)
kirándulást és nyílttúrát szervez a Bükk- hegységbe, a lentebb ismertetett útvonalon a SZATE tagjai, a
DÉLI PÓLUS dolgozói, és minden érdeklődő számára.
Indulás: reggel 5.30-órakor a nagykállói autóbusz pályaudvarról.
Utazás: különjáratú autóbusszal. Táv: oda-vissza Nagykállótól - Nagykállóig, összesen kb.: 360 km.
Az autóbusz pontosan indul, a többség érdekében nem várunk az elkésőkre!
Az autóbusz útvonala:
Nagykálló  Nyíregyháza  Tiszaújváros (TESCO)  Bélapátfalva  Nyíregyháza  Nagykálló
Indulás utáni felszállási lehetőségek:Nyíregyházán 5.45-kor a Jósa A. Kórház (Szent I. út) előtt, és
5.50-kor a UNIVERZUM (Vay Ádám körút) előtt.
Hazaérkezés este, kb.: 20 óra tájékán.

Túraútvonal: Bélapátfalva (330 m.) Bélapátfalvi ciszterci apátsági templom (390 m.) Bélkő
tanösvény  Bél-kő (815 m.) Katonasírok (620 m.)  Bélapátfalva, Gyári-tó (350 m)
Túratáv: 12,5 km.

Szintemelkedés: +570 m. -570m.

Túravezető: Bodnár György a SZATE túravezetője.
Kedvcsináló ismerttő a tanösvényről:
https://szepkilatas.blog.hu/2014/02/13/bel-ko_a_magyar_sziklaparadicsom

Felszerelés: hátizsák, vagy válltáska, csúszásmentes lábbeli (túrabakancs, edzőcipő), valamint
időjárásnak megfelelő öltözet.

Részvételi díj: 3.900 Ft/ fő

Étkezés: egyénileg (Ki mit hoz magának!).

A részvételi díj nem tartalmaz utasbiztosítást, az egyénileg megköthető!
Jelentkezni Nagykállóban Torma Lászlónál lehet a 06207734312 telefonszámon a részvételi díj
befizetésével, vagy Nyíregyházán az igazgatáson Tóth Zsuzsánnánál (1300-as mellék) a részvételi díj
befizetésével. Telefonos jelentkezés után, lehetőség van a részvételi díjat OTP netbank-on keresztül,
vagy személyesen az OTP-ben, a 11744120-20011239 számlaszámra befizetni.
A teljes részvételi díj befizetése az utaslistára való felkerülés feltétele!
Jelentkezési és befizetési határidő: 2019.06.07.

További információkat a kirándulásról Torma Lászlótól, a 06207734312 telefonszámon, vagy a
torma.laszlo@szszbmk.hu email címen lehet kérni.
Várjuk az időbeni jelentkezéseket, mivel a befizetés sorrendjében, a férőhelyek számának beteltéig
tudunk jelentkezést elfogadni! Visszamondás esetén, ha nem tudsz eljönni, de küldesz magad helyett
másik embert, akkor természetesen az általad befizetett részvételi díjat átruházhatod rá. Ha a kirándulásra
túljelentkezés van, és fel tudjuk tölteni a helyed, akkor a részvételi díjat visszaadjuk Neked.
Ha nincs a helyedre senki, akkor a befizetésed nem tudjuk visszatéríteni.

A kiránduláson mindenki a saját felelősségére vesz részt!
Szép időt, és mindenkinek jó kirándulást kívánnak a szervezők!
A szervezők a program változtatásának a jogát fenntartják, tekintettel az időjárási,
vagy más előre ki nem számítható tényezőkre, vagy a résztvevők felkészültségét figyelembe véve!

Nagykálló, 2019. május 26.

Torma László
túraszervező

Bodnár György
túravezető

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A 2019 május 13-ai, szlovákiai kirándulásunk fotói a lenti linken:
https://photos.app.goo.gl/LqWoYvrmvvjWia9A7

A 2019 május 25-ei, romániai kirándulásunk fotói a lenti linken:
https://photos.app.goo.gl/eAwMfLYS9xnEZbcD9

