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8. sz. KÖRLEVÉL 
 

A LXI. Országos Természetjáró Találkozó kiírása Keszthely központtal 
(2014. június 25-29.) 

 
 
Szövetségünk 2014. évi országos találkozóját, közgyűlésünk határozata alapján, Keszthelyen 
rendezi meg. Reméljük, hogy az ajánlott rendezvényeken résztvevők számára emlékezetes 
élményeket nyújtanak a közös programok, új baráti kapcsolatok szövődnek és a meglévők 
tovább erősödnek. 
 
A találkozó helyszíne:  
 
Hotel Via Keszthely, Balatonpart 15. (Helikon szálloda után) 
Megközelíthető: a vasútállomásról kb. 15 perc a kerékpárúton vagy a Balaton parti úton, aho-
va a hajóállomásnál lehet kimenni.  
 

 
 
 
Elhelyezés :   ” A” kategória  -    2, 3 és 4 ágyas zuhanyzós szobákban 
 „B” kategória   -   3 és 4 ágyas szobákban 1 és 2 személyes fotelágyakon   
                      „ C” kategória  - 18 év alatti gyermek (csak fotelágyon) 
 
Javasolt utazási lehetőségek  
 
Budapest Keleti pu. Közvetlen kocsikkal a nyári menetrend megjelenése után 
 
A szállás ellátása: Az épület 5 emeletes, de egy lift biztosítja a közlekedést. A szobákhoz 
ágynemű és törülköző jár. A szobák többségéhez erkély is tartozik. A szálloda közvetlenül a 
vízparton van saját strand lehetőséggel. Napozó ágyak a lakók rendelkezésére állnak.  
A sporteszközöket, kerékpárokat a szálloda lakói kedvezményesen bérelhetnek. 
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Étkezési ellátás: A Szövetség a részvételi hozzájárulást fizetőknek (szerda vacsorától, vasár-
nap reggeliig) reggeli és kétfogásos vacsora-ellátást biztosít (leves, főétel savanyúsággal és 
kenyérrel).  
A napközbeni étkezésről mindenki saját maga gondoskodik. A túrák során mindig lesz lehető-
ség friss élelmiszereket beszerezni.  
A táborban büfé üzemel. (sör, bor, üdítő, rövidital, kávé, édesség stb., de sajnos nem olcsó) 
 
A találkozóra való jelentkezés módja:  
 
 Név szerint levélben, vagy e-mail-ben Rósa László e-mail címére vtsz1990@vtsz.hu kell 
megküldeni, a VTSZ igazolvány szám feltüntetésével május 10-ig beérkezően az előleg 
befizetésével együtt.  
Az előleg minden kategóriában 8000-Ft/fő 
Létszámkeretek: A csatolt 1 sz. mellékletben 
 
Programok: (Részletes napi túrák és egyéb program később kerül kiadásra) 

 A találkozó során a Keszthelyi helységben nagy túra lehetőség lesz az OKT vonalán. 
 Közép túrák és rövid túrák során a Keszthelyi hegység kilátóinak felkeresése, Nagy-

görbő-bazaltutca tanösvény felkeresése, Balatonederics Afrika Múzeum megtekintése, 
Fenékpuszta-Római romok- Kis Balaton Kutatóház- Diás sziget túra, 

 Autóbuszos Kis-Balatoni program  
 Extrém túra a mellékelt kiírás szerin szombatra, csak előzetes jelentkezés alapján, 
 Fakultatív városnézés és múzeumlátogatás Keszthelyen (Keszthely kártyát előzetes 

igény alapján név szerint díjmentesen biztosítunk, mely kártyával a múzeumokat ked-
vezményesen lehet látogatni). 

 
Hazautazás  
Közvetlen vasúti kocsikkal Budapest Keleti pu.-ra. A nyári menetrend függvényében. 
 
Részvételi díjak VTSZ tagoknak: 
A rendezvényszervezési hozzájárulások: 
 

             A részvételi díjak kategóriánként 
2014. évre 

regisztrált tagok-
nak 

Regisztráció 
nélkül 

A kategória 2,3 és 4 ágyas szobákban 2-2 heverőn 24 000.- Ft 27 000.- Ft 
B kategória 3 és 4 ágyas szobákban 1 és 2 sz. fotelágyon 21 000.- Ft 24 000.- Ft 
C kategória 18 év alatti gyermek csak fotelágyon 18 000.- Ft 21 000.- Ft 

 
A részvételi hozzájárulás magában foglalja a szállás, +IFA, 4 reggeli és 4 vacsora, a szerve-
zés, a túravezetés valamint a kitűző költségeit. Nem foglalja magába a helyi közlekedési, az 
autóbuszos kirándulás költségét a belépőjegyek árát. 
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A tagszervezet kerete: a csatolt 1. sz. mellékletben található.  

Befizetési határidő: 2014. május 10-ig első részlet  

2014. június 15-ig második részlet- OTP számlára átutalva.  
Számlaszám: Vasutas Természetjárók Szövetsége OTP Bank Rt. Bp. VI. Köröndi fiók 
                       11706016-20712710-00000000 
FONTOS!: A befizetéskor „OVTT” jogcímmel -  feltüntetve az átutalási megbízáson, hogy 

hány fő a teljes és hány fő a részleges részvételi díjjal jelentkező, azon belül is a ked-
vezményes gyermekek száma.  

Kérjük az esetleges lemondásokat, többletkeret igényt május 1-ig  Rósa László címére a 
+36-20-296-0927mobilon vagy elektronikus levélben (vtsz1990@t-online.hu) címre szíves-
kedjetek megküldeni. 
 

 
Budapest, 2014. április.14. 

Sporttársi üdvözlettel a VTSZ vezetősége nevében  
                                                                  

     Rósa László 
      alelnök sk. 


