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4. sz. KÖRLEVÉL 

 

Magas Tátrai 6 napos magashegyi túra, 2014. július 21-26. között 
 

Szövetségünk programjában hagyományosan szerepel külföldi túra, amelyet elsősorban a 

szomszédos országok természeti és történelmi értékeinek megismerése és megszerettetése céljából 

szervezünk Az idei külföldi túra helyszínéül Szlovákiát, a Magas Tátrát és környékét választottuk.  
 
Indulás: Budapestről a Műcsarnok mellől júl. 21.-én 9,00. (Hatvan vasútállomásnál felszállási 

lehetőség 9,45 órakor) 

Szállás: Tátra Lomnic Zora hotel 2-3 ágyas erkélyes, fürdőszobás szobáiban. (felvonó mellett) 

Ellátás: félpanziós ellátás, (reggeli és vacsora ásványvízzel) fogadóital és egy este zenés szlovák est. 

Részvételi díj: 130 euró + 10 000.- Ft mely tartalmazza az autóbusz költségét, 5 éjszaka szállást és 

félpanziós ellátást, 1 napra idegenvezetést, de nem tartalmazza a belépőjegyeket és a felvonó 

költségeket. 

Jelentkezési határidő: 2014. március 15.-ig 30 euró előleg befizetésével, és a mellékelt jelentkezési 

lap kitöltésével. 

 

További befizetések: 2014. június 15-ig 10 000 Ft a VTSZ számlájára  
Számlaszám: Vasutas Természetjárók Szövetsége  

OTP Bank Rt. Bp. VI. Köröndi fiók - 11706016-20712710-00000000 

Befizetéseket szakosztályonként kérjük, hivatkozva a külföldi túrára. 

A fennmaradó 100 eurót az induláskor a buszra szállás után kell befizetni.  

 

Jelentkezni lehet: Rósa László túraszervezőnél 

   e-mail: vtsz1990@t-online.hu 

telefon: 06-20-296-0927, vagy  06-1-380-6161 városi számon 

Tudnivalók: 
- Érvényes személyigazolvány szükséges,  

- Egészségbiztosítási kártyát, utazási biztosítást mindenki igénye szerint rendezze (kérés   

alapján a biztosítás megkötését térítés ellenében a szövetség átvállalja). 

 - a szlovák fizető eszköz az euró. 

- kötelező felszerelések: túrabakancs, esőkabát, hátizsák, szélkabát, meleg pulóver, nap ellen 

sapka, 

-a belépőjegyek árát valamint a felvonok és a sikló árát későbbiek során közvetlenül a 

részvevőknek megküldjük. 

További tudnivalókat az indulás előtt a csoport tagjainak küldünk. 
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Magas Tátrai program 

 

2014. július 21. Hétfő: Budapest Hősök tere a Műcsarnok mellett 8,45- 9,00 gyülekező  

     Csatlakozási lehetőség a csoporthoz Hatvan vasútállomás 10,00-kor. 

14 órától Iglói városnézés, majd Poprádon a Szepesszombati templom 

megtekintése, rövid városnézés Poprádon.  

19,00 szálláshely elfoglalása Tátralomnicon, majd vacsora. 

 

A tervezett túrák az alábbiak, melyek napokra történő beosztása a helyszínen lesz, az időjárási 

viszonyok figyelembe vételével: 

 

Nagy túrák: 

 Zdiar(950 m)- Monkova völgy – Bélai Tátra-Siroke nyereg (1825 m)- Kopa hágó (1778 

m) – Bélai Tátra oldal- Plesnivec ház (1290 m)- Matlárháza. Kalauzidő: 7,45 óra. Tv.: 

Nagy Ottó 

 Javorina (1018 m) – Javorina völgy – Seidelkó nyereg (2376 m.) Téry ház- (2015 m) – 

Kis-Tarpataki völgy-Tarajka (1285 m) –Ótátrafüred. Kalauzidó: 8,40.  Tv. Nagy Ottó 

 Ótátrafüred- (1010 m) Tarajka (1285) – Tarpataki vízesés – Kis Tarpataki völgy- Théry 

ház (2040 m) és vissza. Kalauzidő: 6,45 Tv.  Rósa László 

 Poprádi tó parkoló (1250 m) – Simbolikus temető - Poprádi tó ( 1494 m) Rysí ház (2280 

m ) Rysí csúcs (Tengerszem csúcs 2503 m) Kalauzidő: 7,15 Tv: Rósa László 

 

Közép túrák: 

 Tátralomnic(Felvonóval Kőpataki tóig 1751 m)- Nagymorgás hágó (2023 m) - Zöldtói 

ház (1551 m) – Késmarki völgy –Matlárháza.  Kalauzidő 6,15  Tv. Rósa László 

 Poprádi tó parkoló – Szimbolikus temető –Poprádi tó (1494 m ) –Csorba-tó   Kalauzidő: 

5 óra  Tv: 

 Ótátrafüred (1010 m - Tarajka(1285 m)Siklóval vagy gyalog – Magisztlála – Sziléziai 

ház(1670 m) – Tatranska Poliana (1005) Kalauzidő: 5 v 6 óra  Tv: 

 Matlárháza( 885 m) Késmárki völgy- Zöldtó (1551 m) és vissza: Kalauzidő 5,45 óra Tv. 

 

Kis túrák:  

 Ótátrafüred (1010 m - Tarajka(1285 m)Siklóval vagy gyalog – Tarpataki vízesés – Óriás 

vízesés – Zamkovszki ház (1475 m) Kalauzidő: 4,15 Tv:  

  Csorbató (1346 m – Vízesések (1520 m)- és vissza. Kalauzidő 4 óra Tv.  

 Bélai cseppkőbarlang  

 

Lehetőség van fakultatív túrákra szakosztályonként vagy kisebb csoportokban, de kérem, hogy ebben 

az esetben a személyek nevét és a tervezett útvonalat kérem a helyszínen leadni. 

 

2014. július 26. szombat: Reggeli után a buszba bepakolunk és indulunk Késmárk városnézés – 

Ólublói vár megtekintése –Felső Ruzsbafürdő. Kora délután indulás Budapestre. Érkezés kb. 19 óra 

körül. (Hatvan vasútállomásnál leszállási lehetőség) 

Budapest, 2014. március 3.  

Várva a jelentkezéseket, természetjáró üdvözlettel  

   Rósa László 

          általános alelnök 


