IX. NEMZETKÖZI NAGY-MILIC
TERMÉSZETJÁRÓ BARÁTI TALÁLKOZÓ
2014. április 26. szombat
(+ válaszhatóan április 27. vasárnap is)
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetjáró Szövetség és a Szlovák Turista Klub,
Magyar-Szlovák Nemzetközi Turista Találkozót szervez,
a Zempléni-hegység legmagasabb csúcsára a magyar-szlovák határon álló Nagy-Milicre.
(Tengerszint feletti magassága: 895 m.)
Ezúttal válaszható lesz egynapos és kétnapos részvétel is.
Természetesen lesznek rövid és hosszú túrák is, ezeken le és fel irányban is lehet variálni.
Egynapos program:
Miskolcról különjáratú autóbusszal utazunk Eszkárosig (Skároš)/Bodó-rétig. Innen gyalog két
táv közül választva túrázunk fel a csúcsra, ahol déli 12 órakor találkozunk a szlovák oldalról
érkező turistákkal. Egymás köszöntése után átgyalogolunk Kalsára (Kalša). Választható
vissza útra is a Bodó-rét, velük az autóbusz Bodó-rétről átmegy Kalsára. A késő délutáni
órákban visszautazunk Miskolcra.
Indulás:

Különjáratú autóbusszal 2014. április 26-án szombaton 7 órakor,
a Miskolc-Búza téri görög-katolikus templom mögötti parkolóból.

Túraajánlataink: Nagy-Milic irányban (oda út):
rövid: Bodó-rét – Nagy-Milic (OKT)
Táv: 3,5 km Szintemelkedés: 200 m
Túravezető: Balkányi Ferenc
hosszabb: Eszkáros (Skároš) – Bodó-rét – Nagy-Milic (OKT)
Táv: 9,5 km Szintemelkedés: 400 m
Túravezető: Kerekesné Szűcs Katalin, Makár Richárd
Nagy-Milicről vissza irányban:
rövid: Nagy-Milic – Bodó-rét (OKT) Kalsára autóbusz visz át.
Táv: 3,5 km Szintemelkedés: 20 m
Túravezető: Balkányi Ferenc
hosszabb: Nagy-Milic – Kis-Milic (Malý Milič) – Kis Izra (Malá Izra) – Izra-tó (Jazero
Izra) - Kalsa (Kalša)
Táv: 13 km Szintemelkedés: 150 m
Túravezető: Kerekesné Szűcs Katalin, Makár Richárd
Egynapos program részvételi díj: 2.500,-Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza az autóbuszos utazást, a kitűzőt és az emléklapot.
Jelentkezési információk a túloldalon.

Két napos program:
A szombati programunk megegyezik az egy napos program indulásával és túraajánlataival.
Kalsáról a túra után az egy napos programtól eltérően Hollóházára utazunk, ahol a megyei
szövetség kulcsosházában alszunk 1 éjszakát.
Vasárnapi túraprogram:
Hollóháza - Fűzér - OKT - Bózsva
Táv: 14 km Szintemelkedés: 200 m
Túravezető: Makár Richárd
A túra után Miskolcra utazunk, várható érkezés vasárnap délután.
Két napos program részvételi díj: 4.600,-Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza az autóbuszos utazást, szállást, idegenforgalmi adót, a kitűzőt és
az emléklapot.
A túra min 16 fő jelentkezése esetén indul, amennyiben nincs igény 2 napos programra, akkor
a jelentkezőket az egynapos programra tudjuk elvinni.
Egyénileg utazóknak 1 napos program: 300,-Ft/fő, mely tartalmazza a kitűzőt és az
emléklapot.
Jelentkezés: (a részvételi díj egyidejű befizetésével)
- csoportosan az egyesületeknél/szakosztályoknál,
- egyénileg a keddi Szövetségi fogadónapokon, Miskolc, Selyemrét u. 1.
Kérjük a befizetéskor a résztvevők nevét és egyesületének/szakosztályának megnevezését is.
Fontos, hogy mindenki adja meg melyik programot, túraútvonalat választja!
(Egynapos vagy kétnapos program; rövid vagy hosszú túra le és fel irányban.)
Az emléklap és kitűző biztosítása érdekében azok esetében is szükséges a név szerinti
jelentkezés, akik egyénileg utaznak.
Az autóbuszokat a jelentkezés sorrendjében töltjük fel.
Jelentkezési határidő: 2014. április. 8. kedd
A jelentkezést a részvételi díj egyidejű befizetésével tekintjük véglegesítettnek, anélkül nem
áll módunkban elfogadni.
Az 1 napos túrára maximum 47 fő jelentkezését tudjuk fogadni, a 2 napos túrán maximum 18
fő jelentkezését tudjuk fogadni. Jelentkezési határidőn belül beérkezett túljelentkezés esetén
várható plusz létszám indítása.
Mindenkit szeretettel várunk!
BAZ. Megyei Természetjáró Szövetség Elnöksége

