
 

 

46./2013. VTSZ. Kapják: tagszervezetek, felügyelő bizottság,  

elnökség 
 

5. sz. KÖRLEVÉL 
 

 Tavaszi csillagtúra Tata központtal 

(2013. május 2-5.) 
 

Helyszín: Öreg Tó Club Hotel és Ifjúsági tábor (Tata, Fáklya u. 4.) 

Ellátás: Estebéd  

Elhelyezés: A kategória: 2-3-4-5 ágyas szobákban (44 fő), illetve emeletes ágyak alsó ágyain (10 fő) 

B kategória: 2 ágyas faházakban (39 fő), illetve emeletes ágyak felső ágyain (10 fő) 

Mindenhol: közös WC, fürdő 
 

Megközelítés: személyvonattal Tata-Tóvároskert megállóhelyig, onnan Székely Bertalan utcán (balra az 

első sarok) végig, majd jobbra Öveges József utcán a főútig. Azon átmenve, szemben van a Fáklya utca, a 

Camping után jobbra fordulva található a szállás. 
 

Programok 
2013. május 2. csütörtök 

11 órától a résztvevők fogadása, elhelyezése,  14.30 órától: Tatai séta idegenvezetéssel 

18 órától estebéd,                             19 órakor a találkozó megnyitója 

2013. május 3. péntek 

Túrák: -      Szárliget vá. – Kettes tó – Somlyóvár – Tornyópuszta – Bodza-völgy – Koldusszállás – Tata- 

        bánya, Fagyüjtőtelep buszmegálló 21 km, 400 m szintk. 

- Autóbusszal az agostyáni arborétumba, ind: 8.45 

- Középtúra: arborétum – Öreg Kovács – Simon halála - Ló pagony – Hajagos – Turul – 

Tatabánya   13 km,  350 m szintk. 

- Kistúra: arborétum – Hidegkút – Bükkvölgy – Samu, az ősember – Vértesszöllős buszmegálló 

8 km,  100 m szintk. 

 18 órától estebéd,     

2013. május 4. szombat 

Túrák: -     Tardos – Bánya hegy – Vértestolna – Pes kő – Koldusszállás – Tatabánya, Fagyüjtőtelep busz- 

       megálló,  15 km, 200 m szintk. 

 -     séta a Cseke és az Öreg tó körül   6 km,       

18 órától estebéd                                                   19 órakor találkozó zárása,  

2013 május 5. vasárnap 

 10 óráig a szálláshelyek leadása, hazautazások 
 

A találkozó részvételi díja VTSZ tagoknak:  A:    10.800,- Ft/fő,           B:    10.200,- Ft/fő  

                      14 éven aluli VTSZ tagoknak:  A:     9.600,- Ft/fő,            B:      9.000,- Ft/fő 

                                     nem VTSZ tagoknak  A:    13.000,- Ft/fő,           B:    12.000,- Ft/fő 
mely tartalmazza a szállás, étkezés és a rendezés költségeit a VTSZ  támogatásával. 

A faházak kivételével az épületek fűthetők! Hideg időjárás esetén 380,- Ft/Fő/éj fűtési költség fizetendő, 

melyet a helyszínen szedünk be szükség esetén! 
 

Részvételi díj fizetendő:      április 5-ig a VTSZ bankszámlájára:       OTP 11706016-20712710                                           
Lemondásra április 10-ig van mód, de a programfelelősön keresztül lehet cserélni a várólistásokkal. 

Jelentkezni Reményi Pál programfelelősnél lehet a résztvevők névsorával levélben: 1153 Budapest, Eötvös u. 

94., e-mailben: eszakifenyte@t-online.hu, telefonon: 06-1-419-6545, 06-20-950-9491, 06-20-803-0606. 

Budapest, 2013. február 22. 

Sporttársi üdvözlettel a VTSZ vezetősége nevében 

 

 Reményi Pál Szentgyörgyi Tamás 

 programszervező elnök 

mailto:eszakifenyte@t-online.hu

