
Bakancsban, vasparipával! 
 
Vasutas Természetjárók Szövetsége, 1113 Budapest, Villányi út 48/b. 2/1. 
Asz.: 19021887-1-43 
 
 
8/2016. VTSZ.         Kapják: valamennyi szakosztály, önálló          

     egyesület, felügyelő bizottság, elnökség 
 

Észak-Erdély-Borszék EKE Vándortábor 9 napos túra,  
2016. július 23-31.  

 
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. 
 
Az idei túra apropóját részben az Erdélyi Kárpát -
Egyesület XXV. vándortábora adta, amelyet 
Borszéken rendez a Gyergyói EKE. Odafele 
Borsafüreden megállunk, és egy túranapot tervezünk 
a Radnai-havasokban, egy nap pedig kisvasutazás lesz a program a Vasér völgyében. 
 
Indulás: Budapest Hősök teréről külön autóbusszal 2016. július 23-án reggel 7.00-kor 
 
Szállás: Borsa: Hotel Cerbul 2* +   - 2 ágyas, fürdőszobás szobák 
    http://www.borsacazare.ro/cerbul/ro/cazare 
   Borszék - Villa Bella (Tavasz u. 13), 2-3 ágyas, fürdőszobás szobák (36-38 fő)               
   http://www.zimmerinfo.hu/erdely/villabella/hu.htm 
  Borszék - Nosztalgia vendégház (Tavasz u. 3) – 2-3 ágyas, fürdőszobás szobák (10-12 fő)  
  https://szallas.hu/nosztalgia-panzio-borszek 
  Borszék – Sport szálló (Stadion u. szám nélkül) – 2 ágyas szobák (8 fő) 
  http://www.booking.com/hotel/ro/vila-sport-borsec.hu.html 
 
Ellátás: félpanziós ellátás (reggeli és ebéd szintű vacsora) 
 
Részvételi díj: A kategória (2 ágyas) - 80 400 Ft,  
   B kategória (3 ágyas) - 77 400 Ft  
Saját autóval történő utazás esetén a részvételi díj 18 000 Ft-tal kevesebb. 
 



Mindkét kategória: + 200 RON, amely összeg tartalmazza az EKE tábor regisztrációt, a Felsővisó 
programot és a belépőket a kolostorokba, templomokba. Az EKE tábor programjainak esetleges 
részvételi díját helyben kell fizetni (pl. autóbusz költség). 
 
Lehetőség van egy paraszttál kóstolásra (pálinkával) Ieud (Jód) településen- ennek ára 6 EUR.  
Amennyiben van rá igény, akkor a jelentkezéssel egyidőben kérjük jelezni. Ebben az esetben a 6 
EUR-t hozni kell. Csak akkor rendeljük meg, ha legalább 35 fő kéri. 
 
Jelentkezési határidő: 2016. június 30-ig, a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével.  
Fizetés: előleg 2016. június 30.-ig – 20 000 Ft, a maradvány összeg július 10-ig.  
A 200 RON-t az autóbuszon szedjük be, a 6 EUR-t, amennyiben lesz igény a paraszttálra, ugyancsak.  
 
Befizetési adatok: Számlaszám: Vasutas Természetjárók Szövetsége  
         OTP Bank NyRt.: 11706016-20712710-00000000 
A befizetéseket szakosztályonként kérjük, BORSZÉK- megjegyzéssel.  
 
Egyedi utalásokat, előzetes egyeztetéssel fogadunk csak, mivel a létszámkeret szakosztályonként van 
meghatározva. Egyeztetés nélkül nem tudunk utalást fogadni, ezek a kezelési költség (1 000 Ft) 
levonása után visszautalásra kerülnek. 
 
Visszamondás esetén 5 000 Ft előkészületi költség levonásával tudjuk a részvételi díjat visszafizetni, 
amennyiben más jelentkezőt a visszalépő nem tud biztosítani maga helyett. 
 
Program:  
 
Július 23: utazás Budapest –Debrecen- Borsa – útközben néhány megállóval (fatemplom, kolostor) 
Július 24. – túrák a Radnai-havasokban (hosszú túra Pietrosz, középtúra Lóhavasi vízesés) 
Július 25. – Felsővisó- Vasér-völgye- kisvasutas program  
http://www.cffviseu.ro/content/en/forestryrailway 
Július 26.- utazás Borszékre Bukovinán keresztül. Útközben néhány moldvai kolostor megtekintése. 
Július 26-30 XXV. EKE Vándortábor – Borszék. 
http://www.ekegyergyo.ro/index.php/xxv-eke-vandortabor/eke-vandortabor-turak 
 
Kérjük, hogy a honlapon nézzétek meg a túrakínálatot és utána jelöljétek be a jelentkezési lapon a 
táblázatban a választott túrákat. A jelentkezés módosítható, de segítség majd a regisztrációnál és 
részünkre is egy jelzés, hogy van-e esetleg igény más programra, vagy mindenki talál magának 
megfelelő túrát a kínálatban. 
 
Július 31- hazautazás Borszék- Maroshévíz-Debrecen- Budapest útvonalon – útközben néhány 
megállóval. 
 
Fontos információk jelentkezés előtt: 
 
Kérem, hogy az alábbi apró betűs információkat mindenki figyelmesen olvassa el, mielőtt 
jelentkezéséről döntene. 
 
A túrákon mindenki saját felelősségére vesz részt. Külföldi utasbiztosítás meglétének igazolása az induláskor kötelező. 
Kedvezményes utasbiztosítás kötésére van lehetőség a VTSZ utasbiztosítási keret terhére (317 Ft/nap – 2855 Ft/9 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.  
 
Várjuk mielőbb a jelentkezéseket.  
 
Kérjük a szakosztályokat, hogy az esetleges létszámkeret lemondásokat mielőbb jelezzék a 
vtsz1990@t-online.hu e-mail címen, hogy a felszabadult keretet ki tudjuk ajánlani a várólistán 
lévőknek. 
Szakosztályok között létszám átadás nincs, mert követhetetlenné teszi a jelentkezést! 
 
 
 
Budapest, 2016. június 12. 

 
 

Sporttársi üdvözlettel a VTSZ elnöksége 

         
        Szentgyörgyi Magdolna  

                                             elnök                
 
 
 


