
Kerékpáros tábor Kis-Balaton 2014.július 23-30.

Kedves táborozó!

Egy nagyon szép, és kevéssé ismert tájra hívlak, a Kis-Balatonhoz. Ez a természetvédelmi terület a Balaton 
déli csücskénél található. Kerékpárral másként fedezheted fel a világot, hiszen nem suhansz el a szép táj  
mellett, mint amikor autóval, vagy vonattal utazol. S bár lehet, hogy néhány helyen eleinte sajogni fogsz, 
de hidd el megéri!!!

A tábor tervezett programja (ember tervez, időjárás végez):

Idõpont: 2014. július 23-30. (8 nap - 7 éjszaka)

1. nap: július 23.  
Szigetszetntmiklós – Ráckeve – Adony   –   
Velence-Pákozd
kb. 76km
Ráckevén megnézzük a Hajómalmot és a 
szerb templomot, Velencén jó víz esetén 
fürdünk a tóban, és strandröpizünk. 
Szállás: tornateremben

2. nap: július 24. 
Pákozd - Székesfehérvár - Veszprém
kb. 60 km
A pákozdi csata emlékművének 
megtekintése után Körülnézünk 
Székesfehérvár belvárosában, majd kisebb 
utakon kerekezünk Veszprémbe. Közben 
pihenőt tartunk a Nádasdyak kastélyában.
Szállás tornateremben

3. nap: július 25. 
Veszprémi városnézés
Történelmi városrészben barangolunk, 
megnézzük a viaduktot, majd ellátogatunk 
az Állatkertbe.
Szállás ugyanott



4. nap: július 26. 
Veszprém   – Tihany-Badacsonytomaj  
kb. 60km
Kerékpárúton jutunk el a Balaton északi 
partjára, megnézzük a Tihanyi Apátságot, 
majd egy kis fürdőzés után eljutunk a 
Badacsony lábánál fekvő szállásunkra, 
ismét egy tornaterembe.

5.nap: július 27. 
Badacsonytomaj
Gyalogtúra, vagy kerékpáros kicsi körtúra

Pl. A Szigligeti vár megtekintése, 
strandolás..., Badacsonyi kilátó 
(válogathatunk kedvünkre)
Szállás ugyanott

6. nap: július 28. 
Badacsonytomaj - Keszthely - Sármellék
kb. 50km
Kerekezünk Keszthelyre, ahol a Festetics 
kastély kertjében megpihenünk, majd egy 
balatoni fürdőzés után vadregényes 
kerékpárúton eljutunk Hévízre, ahonnan 
már csak egy kisebb út vezet Sármellékre. 
Szállás ifjúsági tabor (végre ágyban, párnák 
között…)
Sportolási lehetőségek: ping-pong, röpi, 
foci.

7. nap: július 29.
Sármellék
Kis-Balatoni körtúra, madárles



8. nap: július 30.
Sármellék - Balatonszentgyörgy - 
Kelenföld - Szigetszentmiklós
Utazás haza kerékpárral 
Balatonszentgyörgyig kb. 13 km, onnan 
vonattal a Kelenföldi Pu-ra, majd 
kerékpárral Miklósra.

Kísérő tapasztalt társam: Kovács Magdolna (tanár).

A tábor fontos kelléke egy jól működő csomagtartós kerékpár (fékek, váltók), bukósisak. 
Praktikus, ha van biciklistáskád, de egy sporttáskát is fel lehet jól kötni gumipókokkal.
Mivel az első 5 éjszakai szállás tornatermekben lesz, ezért hálózsák szükséges.

A tábor várható költsége 35 000Ft, ami a vonatjegyet, szállást, 3-szori étkezést, és a belép �ket  fedezi.
Az extra kaja, ital és nasi igényeket zsebpénzb �l  fedezitek.

Jelentkezéskor szükségem van a diákigazolvány számotokra, és 10 000 Ft előlegre, a többi pénzt a táborba 
kell hozni. 
Az előleget június 13. (péntek) -ig kérem.

Tábormegbeszélés a tanévzáró ünnepély, bizonyítványosztás után a 218-as teremben.

Viszontlátásra, jó készülődést!

Szigetszentmiklós, 2014. június 04. 

Szerticsné Pinczés Mária
        szpm@mac.com
           30- 822-8042 
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