
Tavaszköszöntő és Nyuszi túra 25/15/6 – Velencei 

hegység – 2017. április 8. 

Teljesítmény– és egyben IVV túra. A túra a Fejér 

Megye teljesítmény túrázója mozgalom része. 

Egyesületünk 2017. április 8-án túrára hív a Velencei hegységbe: 

tarts velünk, ismerd meg közvetlen környezeted, csodálkozz rá a 

közeledben található természeti szépségekre, különlegességekre. 

Túránk e kis hegység legnevezetesebb, legszebb pontjaira kalauzol: 

Likas-kő, Angelika-forrás, Bodza-völgy, Hurka-völgy, Barlang-kút, és 

ha bevállalod a hosszabb távot, elviszünk a nevezetesebb ingókövek 

mindegyikéhez. 

Rajt/ cél: Sukoró, Általános Iskola 

Útvonalak: 

  tényleges táv 
nyitás - zárás 

szint-

idő 

költség 

hozzájárulás 
rajt cél 

Tavaszköszöntő "25" 26 km 8:00 – 10:00 16:00 8 óra 1200 Ft/fő 

Tavaszköszöntő "15" 14 km 8:00 – 11:00 16:00 5 óra 1200 Ft/fő 

"Nyuszi" túra 6 km 8:00 – 11:00 16:00 nincs 
600 Ft/fő 

1000 Ft/család 

 

Indításkor térképet, útleírást adunk. Ha teljesíted a választott 

távot, a célban teával, zsíros kenyérrel várunk, és ha megadott időn 

belül érsz célba kitűzőt és emléklapot is kapsz. 

Kicsiknek, családosoknak ajánljuk a 6 km-es Nyuszi túrát, könnyű 

terepen lesz, amit a legkisebbek a papa nyakában is megtehetnek. 

Nálunk április 8-án  

szombaton jön a nyuszi, 

a piciket húsvéti meglepetéssel várjuk. 



A költség hozzájárulás is kedvezményes egy egész családnak 

/maximum 5 fő/ csak 1000 Ft! 

 

25-15 km-es távoknál: TTT, MTSZ/Természetbarát Turista Kártya 

tagoknak, Magyar Turista kártyával a költség hozzájárulásból 200 

Ft/fő kedvezmény. (A kedvezmények nem összevonhatók.) 

Sukorói lakósoknak a rendezvényen való részvétel ingyenes! 

Kérjük, hogy a lakcím kártyát készítsék elő a jelentkezésnél, 

hogy az indító lapot oda tudjuk adni! 

Előzetes bejelentkezés: 2017.04.06.-ig az info@gyongyvirag-te.hu 

címen lehetséges. (az indítás meggyorsítására, a várakozási idő 

csökkentésére). 

A rajt megközelítése: 

 egyénileg 

 tömegközlekedési lehetőség: autóbusz 

Információ: 

www.gyongyvirag-te.hu 

www.teljesitmenyturazok.hu honlapokon és 

 Asbóth Katalin  30/226-3188 

 Eberhardt Erika 20/419-6322 telefonszámokon 

Egyéb: 

 Sportorvosi igazolást nem kérünk, a résztvevők saját 

felelősségükre indulnak. 

 A túrát az időjárási körülményektől függetlenül megtartjuk. 

 Ívó poharat mindenki hozzon magával, hogy kíméljük 

környezetünket. 

http://www.gyongyvirag-te.hu/
http://www.teljesitmenyturazok.hu/

