Rákóczi nyomán - Jelvényszerző túra a
Zemplénben
2017. október 14. szombat
Rákóczi-túra célja: a Zempléni-hegységben II. Rákóczi Ferenc fejedelem
emlékét őrző várak, helységek és tájak felkeresése az ezeket összekötő piros
sáv jelzésű túraúton, melyet 2016-2017-ben felújított a B.-A.-Z. Megyei
Természetjáró Szövetség jelzésfestő csapata.
A teljesítés során történelmi, földrajzi és néprajzi ismeretek gyarapítása, a
hegység tájegységeinek megismerése és a Rákóczi túra szép jelvényének
megszerzése.

Választható távok, programok:
31,7 km-es hosszabb túra Regéc - Füzér
15,6 km-es közepes túra Regéc - Telkibánya
Kult/túra – Regéc, Telkibánya
Részletek:

1./ Regéc - Füzér - 31,7 km-es hosszabb túra
Útvonal: Regéc, autóbuszforduló - Fehérkúti
vadászház - Amadé-vár - Gönci pálos kolostorrom
- Telkibánya - Hollóháza - Füzér
Táv: 31,4 km, szintemelkedés: 1180 m, tervezett
teljesítési idő 8-9h
Túravezető: Sum Anna
Utazás 20 fős különbusszal:
Indulás: 6:00-kor, Miskolc Búza tér (Görög katolikus

templom mögötti parkoló),
Érkezés: Esti órákban a kiindulási pontra.

Részvételi díj jelentkezők számától függően: (minimum 12 fő esetén indul)
4300Ft/fő 12-14 fő esetén, 3600Ft/fő 15-17 fő esetén, 2900Ft/fő 18-19 fő esetén.
2./ Regéc - Telkibánya - 15,6 km-es közepes túra
Útvonal: Regéc, autóbuszforduló - Fehérkúti
vadászház - Amadé-vár - Gönci pálos kolostorrom
- Telkibánya
Táv: 15,6 km, szintemelkedés 550m, tervezett
teljesítési idő 5-6h
Túravezető: Bernáth Marietta, Makár Richárd
Utazás 50 fős különbusszal:
Indulás: 6:30-kor, Miskolc Búza tér (Görög katolikus templom mögötti parkoló),
Érkezés: Esti órákban a kiindulási pontra
Részvételi díj jelentkezők számától függően: (minimum 30 fő esetén indul – 2./ és 3./
program együtt utazik)
2800Ft/fő 30-34 fő esetén, 2400Ft/fő 35-39 fő esetén, 2000Ft/fő 40-45 fő esetén.

3./ Kult/túra
a./ Séta Regéc várához, várlátogatással
b./ Regéc látogatóközpont vagy séta Regécen
c./ Telkibánya, Telkibánya, Szent Katalin-kápolna
és Ispotály Romkert
Csoportvezető: Fejér Ildikó, Krajecz Enikő
Utazás 50 fős különbusszal:
Indulás: 6:30-kor, Miskolc Búza tér (Görög katolikus templom mögötti parkoló),
Érkezés: Esti órákban a kiindulási pontra
Részvételi díj jelentkezők számától függően: (minimum 30 fő esetén indul – 2./ és 3./
program együtt utazik)
2800Ft/fő 30-34 fő esetén, 2400Ft/fő 35-39 fő esetén, 2000Ft/fő 40-45 fő esetén.
További egyéni költségek 3./ kult/túra programhoz (tájékoztató árak):
Regéc vára belépő: Diák, nyugdíjas 600 Ft, Felnőtt 800 Ft.
A diák, nyugdíjas csoportos jegy 500 Ft, a felnőtt csoportos jegy 700 Ft.
Csoportos jegy 15 főtől váltható.
Regéc látogatóközpont belépők: Diák, nyugdíjas 300 Ft, Felnőtt 500 Ft.
Mindhárom program esetén jelentkezés módja:
hegyitura@eszaktura.hu e-mail címen, vagy személyesen
Jelentkezési határidő:
2017. október 3. (kedd), illetve a szabad helyek erejéig.
Befizetési módok:
➢ készpénzben a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség irodájában
(Miskolc, Selyemrét u. 30. fsz. 2.), keddi napokon 16.30-18.30 között, vagy
Amennyiben a jelentkező a jelentkezését követően a túrán való részvételi szándékát
lemondja, és helyettesítéséről nem gondoskodik, a részvételi díjat nem áll módunkban
visszafizetni.
Rákóczi nyomán túra igazolása: Igazolófüzettel, abban igazolóhelyenkénti
bélyegzéssel történik. Igazolóhelyek: Füzér, Hollóháza, Telkibánya, Pálos kolostorrom,
Fehér-kút, Regéc, Erdőhorváti, Komlóska, Hercegkút, Sárospataki-vár. A felsorolt
helyeken minden olyan bélyegző elfogadást nyer, melyből a helység neve kétségkívül
megállapítható.
A jelvény megszerzése: Az igazolófüzetet nevezési díj ellenében, 650 Ft/db - mely a
jelvény aktuális árát is magában foglalja - a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró
Szövetségnél lehet igényelni. A teljesítés után a füzetet erre a címre visszaküldve, a
teljesítés ellenőrzése után kapja meg a túrázó a jelvényt.
A programváltozás jogát fenntartjuk!

