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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Természetjáró Szövetség 
Székhely: 3527 Miskolc, Selyemrét u.1. 
Internet: www.eszaktura.hu, E-mail: hegyitura@eszaktura.hu 

 
 

 

MIKULÁS TÚRA 
2012. december 8., szombat 

 
Ezúton is sok szeretettel várjuk tagszervezeteink gyermek és felnőtt természetjáróit idei Mikulás 
túra rendezvényünkön, melyet a Miskolc Városi Diáksport Szövetséggel, a B.-A.-Z. Megyei 
Diáksport Tanáccsal és a Miskolci Állatkert és Kultúrparkkal együttműködésben szervezünk. 
Túra ajánlataink: 

TÚRA 

JELE 
INDULÁSI 

IDŐPONTJA 
ÚTVONAL 

TÁV 
(KM) 

SZINT 
(M) 

Krampusz 9:00 

Királyasztal, Állatkert bejárata-Ortás-rét-
Keskeny-lyuk-Lencsés-nyereg–Dolka-hegy–
Molnár-szikla–Csanyik-völgy bejárata–
Királyasztal, Állatkert bejárata  

11,5 270 

Hópihe 9:30 
Királyasztal, Állatkert bejárata-Ortás-rét-Nagy-
Ortás-tető-Égés-tető-Ostoros-nyereg-
Királyasztal,Állatkert bejárata 

6,0 120 

Rénszarvas 10:00 Állatkerti séta - 

 
Program ajánlat: 

� Állatkerti látogatás lehetőség minden túrát követően, ahol találkozás a Mikulással. 
 
Részvételi díj:  

� A Krampusz és Hópihe túrákon mindenki díjmentesen vehet részt. 
� Minden túrához (Krampusz, Hópihe, Rénszarvas) kapcsolódóan az Állatkertben a 

gyermekek és minden 10 gyermek után 1 felnőtt kísérő díjmentesen, további felnőttek 
belépőjegy megfizetése mellett tehetnek látogatást. (árak kiírásunk második oldalán) 

 
Jelentkezési feltételek:  

� Kizárólag a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség tagegyesületeinek túratársai és 
gyermekeik jelentkezését tudjuk fogadni. A program összes résztvevői gyermek 
létszámkorlátja a Természetjáró Szövetségünknél történő jelentkezés esetén 50 fő. 

� A jelentkezéseket 2012. november 26-ig a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével és a 
hegyitura@eszaktura.hu e-mail címre történő megküldésével fogadjuk, melyet minden 
esetben visszaigazolunk. 

� Határidő lejárata után, ill. a létszámhatárt elérve további gyermekek jelentkezését sajnos 
nem tudjuk fogadni.  

 
Mikulás túránkon idén is sok szeretettel várjuk minden kedves gyermek és felnőtt 

túratársunkat! 
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A Miskolci Állatkert és Kultúrpark jegyárai 
(Forrás: www.miskolczoo.hu) 

 

Jegytípusok Ft / fő 

Kedvezményre 
feljogosító 

kártyával – 10 
% 

Felnőtt (18 év felett) 1200.- 1080.- 

Gyermek, diák (3 -18 év között), nyugdíjas 
(igazolvány felmutatása mellett) 

900.- 810.- 

Családi (2 felnőtt + egy gyermek)  
A család minden további gyermeke számára 

csoportos gyermekjegy váltható 
2800.- +700.- 2520.- +630.- 

Regisztrációs jegy (3 éves kor alatt) 100.- --- 

Fogyatékkal élők és kísérőjük (max. 1 fő), és állami 
gondozottak részére 

450.- --- 

Támogatói jegy 2400.- --- 

   

Csoportos kedvezmények   

- Csoportos felnőtt (15 fő felett) 1050.- --- 

- Csoportos gyermek, diák, nyugdíjas (15 fő felett) 700.- --- 

- Szervezett óvodás csoport 450.- --- 

Tanulmányi tömbjegy oktatási intézményeknek 
(regisztrálással) 

30000.-/db --- 

Éves bérlet 7000.-  

 
 


