XI. Szendrő Körül Gyalogszerrel
2015. október 3.
Vezetett gyalogos teljesítménytúra
Idén is változatlan céllal invitálnak minden érdeklődőt Szendrő és környékbeli nevezetességeinek
megismerésére egy kellemes hangulatú őszi túra keretében. Túra során a térségben felújított és
újonnan kialakított turista tereptárgyakat, pihenőket, kilátókat keressük fel. A létesítmények egy
részének átadása a közelmúltban történt meg, így valódi első bálozók lehetnek a túrán résztvevők
a létesítmények kipróbálása kapcsán. A másik érdekessége lesz a túrának, hogy helyi édesség
különlegességet fognak a frissítőponton a résztvevők megkóstolni.
Idén újítás, hogy csak az első szakaszon lesz „kötelező” a csoporttal haladni a túra további részén
lehet mindenki számára egyéni tempóban haladni a felkeresendő pontokon lesznek pontőrök, akik
elmondják a legfőbb tudnivalókat. Természetesen van lehetőség a csoporttal is közösen haladni.
ÚJ Rajt – cél: Szendrő, Fő utca 19.
Távok útvonalak:
22 km – indulás előre láthatólag 8.30 és 9.00 között
Útvonal: Szendrő Felső vár - Ádám domb - Galvács – Abodi Kilátó – Görög erdő – Abod - Nagy
Csákány lápa– Margit Pihenő– Szendrő Felső vár
16 km – indulás előre láthatólag 9.30-kor
Útvonal: Galvács – Abodi Kilátó – Görög erdő – Abod - Nagy Csákány lápa– Margit Pihenő– Szendrő
Felső vár
Indulások időpontjai és távok:
8:30 – 10:30 létszámtól függően több csoportban. A rövid távon a túra Szendrő és Galvács közötti
részét tömegközlekedéssel tesszük meg. A túra útvonala és indulási időpontjának változásának jogát
fenntartjuk. A csoportok visszaérkezésének tervezett időpontja 14.00 és 15.00 között.

Szolgáltatások:
Minden induló kitűzőt kap, minden induló itinert kap.
Túra végén vendéglátás a célban: zsíros kenyér, lila hagyma, meleg tea.
Útközben a megállóhelyeken meglepetés frissítők.
Nevezési díj: 700 ft
• Nevezési díj kedvezmény: 100 Ft elõzetes nevezéssel (elõnevezési határidõ: október 1. éjfél)
• Nevezési díj kedvezmény MTSZ, MSTSZ, TTT, Magyar Turista Kártya felmutatásával 100 Ft
• 10 fő fölötti iskolás csoportoknak 200 ft kedvezmény.
Kedvezmények NEM összevonhatók!

Egyéb szolgáltatások:
• Szombaton a túrát követően gulyás leves és sütemény étkezés igényelhető előzetes
jelentkezés esetén 700 ft/fő áron.
• Pénteken és szombaton 18.00 pincelátogatás és borkóstolás előzetes igénylés esetén
igényelhető 500 ft/fő áron (4 féle bor kóstolása)
• Szállás péntek és szombati napokra kedvezményes áron igényelhető turista szállás és
vendégházak is magánszállásokon.
Szolgáltatások előzetes igénylése emailen az info@szendroitura.hu címen szeptember 30 szerdáig
lehetséges.

Extra programok:
• Túra során 2 kilátó megtekintése a kilátókban fel is lehet menni
• Túra során 2 pihenőpont megtekintése
• 15.00-tól Szádváry Gyula élménybeszámolója, könyvbemutatója (Túraélmények Írottkőtől
Hollóházáig)
• Célban a 10. Vitézlőn készült DVD megtekintése, Vitézlő díjazottainak eredmény átadás!

Sok Szeretettel várunk minden túrázót!

Túrarendező:

Együttműködő partnerek:
Abodi Erdőbirtokossági Társulat
Északerdő Zrt.
Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár

Előnevezés: (október 1. éjfélig) Nem kötelező, de kedvezménnyel jár!
http://www.szendroitura.hu/elonev_main.php
Tel.: 20-521-05-36
Szolgáltatás igénylés: (szeptember 30-éjfélig)
info@szendroitura.hu
Tel.: 70-374-07-75

Háttér információk:
Élménybeszámoló, könyvbemutató
Szádváry Gyula: Túraélmények Írottkőtől Hollóházáig
Háromszor jártam végig az országos kéktúrát, mely során több mint
hatvan tanítványom tartott velem rövidebb-hosszabb távokon. A túrák
hatására született meg a könyv, mellyel szeretném ápolni Rockenbauer
Pál barátom emlékét és népszerűsíteni a természetjárást. A könyv az
élményeken túl sok információt tartalmaz a túrázással kapcsolatban,
így útikönyv jellegű is. Színes, fényes, kemény borítású, a fejezetek
között akvarellek, a végén fotók illusztrálják a túraút mentén látható
érdekességeket.
Abodi kilátó
A kilátó Abod határában épült. Abod és
Galvács közötti terület jól megfigyelhető a
kilátóról, de tiszta időben a Kárpátok
vonulata is látható. Az építető Abodi
Erdőbirtokossági Társulat célja a kilátó
építésével a környék turisztikai vonzerejének
növelése volt.

Szendrői kilátó
A Felsővár
Borsod-megye egyik
legjelentősebb vára-erődítménye volt a 1617. században. A szendrői várhegyen a vár
egykori lőportornya helyén épült meg
2012 évben a Farkas Pál által tervezett 25 m
magas, faszerkezetes kilátótorony,a Szendrő.
Felsővár kilátó. A kilátótornyot és a
visszafalazott délkeleti bástyát látható.

Margit pihenő
Szendrő határán a 27-es út mentén egy völgy
bejáratánál található a Margit pihenő, mely egy esső
beálló építményből valamint tűzrakó helyekből áll. A
pihenő az Északerdő Zrt. kezelésében működik, a
közelmúltban történt felújítását is ők végezték.

