
Bakancsban, vasparipával! 
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5/2015. VTSZ.         Kapják: valamennyi szakosztály, önálló          

     egyesület, felügyelő bizottság, elnökség 
 

 
Brassó - Malomdomb 8 napos magashegyi túra, 2015. július 21-28. között 

 
Szövetségünk programjában hagyományosan 
szerepel olyan külföldi túra, amelyet elsősorban a 
szomszédos országok természeti és történelmi 
értékeinek megismerése és megszerettetése céljából 
szervezünk. A Kárpát-medence magyarok lakta 
vidékeit bejárva, nem titkolt célunk az ottani 
természetjárókkal szorosabb kapcsolatok kiépítése, 
ezáltal a magyar-magyar barátság elmélyítése. 
 
Novemberi közgyűlésünkön együttműködési 
megállapodást írtunk alá az Erdélyi Kárpát 
Egyesülettel, amelyben közös programok 
szervezése is előtérbe került. Első ilyen 
programként szervezzük meg ebben az évben a Brassó környéki magashegyi túránkat, amelyet az 
Erdélyi Kárpát Egyesület Brassói osztályának segítségével tervezünk megvalósítani.  
 
Indulás: Budapest Hősök teréről külön autóbusszal 2015. július 21-én reggel 6.00-kor 
 
Szállás: Brassó-Malomdomb Casa Ezio motel 2-4 ágyas, fürdőszobás szobáiban, apartmanjaiban  
(TV, WIFI, szauna, fitneszterem) http://www.casa-ezio.ro/en/gallery/pensiune 
 
Ellátás: félpanziós ellátás, (reggeli és vacsora) 
 
Részvételi díj: 30 000.- Ft és 600 RON, mely tartalmazza az autóbusz költségét, 7 éjszaka szállást 
és félpanziós ellátást, valamint a kisebb belépőjegyek árát, nem tartalmazza a belépőjegy árát a 
Sinaia-i királyi kastélyba valamint az esetleges felvonó költségeket (felvonó 70 RON, Sinaia 
belépő: F: 50+20, NY: 25+10 RON, eldöntendő, hogy mindkét kastélyt megnézzük-e?) 
 
Fontos információk jelentkezés előtt: 
 
Kérem, hogy az alábbi apró betűs információkat mindenki figyelmesen olvassa el, mielőtt 
jelentkezéséről döntene. 
  
Nyomatékosan szeretném jelezni, hogy nem városnéző programok lesznek a kínálatban. Olyan résztvevők jelentkezését 
várjuk, akiknek nem okoz gondot a több száz méter szint, a hosszabb távok megtétele és a nehéz magashegyi terep, 
mindez ismétlődő jelleggel.  



Saját érdekében, mindenki gondolja át, hogy megfelelő kondícióval rendelkezik-e, mert csak így tudjuk a tervezett 
programokat teljesíteni és így lehet élmény a túra és nem szenvedés, rosszabb esetben esetleg baleset forrása.     
 
A meghirdetett egy hetes túra programja elsődlegesen magashegyi túrákból tevődik össze, többségében 
mészkőhegységekben (Nagykő-havas, Királykő, Csukás, Keresztényhavas, Bucsecs). A terepviszonyok megkövetelik a 
megfelelő túrabakancs, magashegyi felszerelés meglétét és nem utolsó sorban a megfelelő kondíciót. A kis és középtúrák 
esetében is viszonylag sok szinttel kell számolni (400-600 m). A nagytúráknál ehhez még jelentős táv is társul. A túrák 
egy része kitett útvonalakon halad, ezért tériszonyosoknak nem ajánlott. 
 
A túrákon mindenki saját felelősségére vesz részt. Külföldi utasbiztosítás meglétének igazolása az induláskor kötelező. 
Kedvezményes utasbiztosítás kötésére van lehetőség a VTSZ utasbiztosítási keret terhére (318 Ft/nap – 8 nap). Ezt a 
jelentkezéskor a jelentkezési lapon kérjük jelezni. A részvételi díj a biztosítás árát nem tartalmazza, az az igényeknek 
megfelelően külön fizetendő.  
   
A VTSZ vezetősége fenntartja a jogot ahhoz, hogy többé kevésbé ismervén a túratársak kondícióját, teljesítményét adott 
esetben eltanácsolja a részvételtől azon jelentkezőket, akik a túrák teljesítését hátráltatnák. 
Ezzel kapcsolatban szeretném kérni, mindnyájatok megértését. A döntés nem ellenetek, hanem értetek történik. Remélem, 
mindenki mérlegeli a képességeit és ennek megfelelően hozza meg döntését.  
 
Romániában a hivatalos fizetőeszköz a román lei, ajánlott már itthon gondoskodni a szükséges lei megvásárlásáról.  
  
Jelentkezési határidő: 2015. április 20.-ig, a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével.  
Előleg befizetés: 2015. május 10.-ig - 30 000 Ft 
 
Befizetési adatok: Számlaszám: Vasutas Természetjárók Szövetsége  
         OTP Bank NyRt.: 11706016-20712710-00000000 
A befizetéseket szakosztályonként kérjük, BRASSÓ- megjegyzéssel.  
 
Egyedi utalásokat, mivel a keretek szakosztályonként vannak meghatározva, nem tudunk fogadni, 
ezek a kezelési költség (1 000 Ft) levonása után visszautalásra kerülnek. 
 
A 600 RON befizetése az autóbuszra felszálláskor történik.  
 
Visszamondás esetén 5 000 Ft előkészületi költség levonásával tudjuk a részvételi díjat visszafizetni, 
amennyiben más jelentkezőt a visszalépő nem tud biztosítani maga helyett. 
 
Kérjük a szakosztályokat, hogy az esetleges létszámkeret lemondásokat április 22-ig a vtsz1990@t-
online.hu e-mail címen jelezzék, hogy a felszabadult keretet ki tudjuk ajánlani a várólistán lévőknek. 
Szakosztályok között létszám átadás nincs, mert követhetetlenné teszi a jelentkezést! 
 
 
Köszönjük mindenkinek a felelősségteljes, sportszerű hozzáállást.  
 
 
Budapest, 2015. április 3. 

 
 

Sporttársi üdvözlettel a VTSZ elnöksége 

         
        Szentgyörgyi Magdolna  

                                             elnök                                          


