
 
 
 
 
 
Tisztelt Természetbarátok! 
 
Köztudott, hogy 2014. június 6-9. között idén is megrendezzük, a Gyalogtúrázok Országos Találkozóját, amely immár a 
XXI-ik. Helyszíne Vác városa, a festői Dunakanyarban a Duna bal partján, ahol nagy szeretettel fogadnak minket és 
örülnek annak, hogy ilyen rangos eseménnyel tiszteltük meg Őket. 
 
A találkozó szervezése már tavaly elkezdődött és most értünk el ahhoz a ponthoz, amikor is kiadhatunk egy előzetes 
tájékoztató jellegű programot. Ez magába foglalja azokat a tervbe vett túrákat, kirándulásokat, amelyekkel meg 
szeretnénk mutatni minden érdeklődőnek, természet szerető embernek, ennek a szép városnak és környékének 
nevezetességeit és a túrázási lehetőségeit földön és vízen. 
 
Ezen programok időpontjai még csak tájékoztató jellegűek az adott napon, mert még tart az egyeztetés, engedélyek 
beszerzése és túrák pontosítása. Azon dolgozunk, hogy február végére a megszokott tájékoztató füzetben 
megjelentessük a végleges programot pontos árakkal, határidőkkel, jelentkezési lappal. 
 
Várunk minden természetszerető embert, szervezett tagsággal rendelkező, szervezett tagsággal nem rendelkező 
gyalogos, kerékpáros, vizes, diák és fiatal, középkorú és szépkorú túrázót. 
 
A Budapesti Természetbarát Sportszövetség és a Pest Megyei Természetbarát Szövetség turistái nevében  
 
 RENDEZŐSÉG 

 
GYALOGTÚRÁZÓK XXI. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA VÁC 

2014. JÚNIUS 6-7-8-9. 
Program el őzetes 

   
2014. június 06. péntek: 
   

 10:00-tól Érkezés, regisztráció 
 14:00-17:00 Vác bemutatása idegenvezetővel 
 15:00-16:30 Nordic Walking kezdőknek és haladóknak 
  18:00-tól Vacsora egyéni kérelem alapján 
  19:00-tól Megnyitó ünnepség a Duna parton, műsorral 
  21:00-tól Táncház – kulturális program 
 

2014. június 07.szombat: 
 

 Autóbuszos kirándulások: 
    07:00 Mendére –részvételi lehetőség a Só út 30-20-10 km-es Teljesítménytúrán 
   Maglódi illetve Sülysápi indítással – cél: Mende, majd busszal Vácra 
   09:00 Busszal Kimarós majd Királyrét (kisvonattal) ott gyalogtúra és busszal Vác 
    09:00  Vác- Zebegény (Trianoni emlékmű)- Helemba, gyalogtúra a Burda-hegységben 
      kb.10 km vissza busszal Vácra 
   10:00 Diáktúra Vác-Katalinpuszta busszal, majd gyalog a Gyadai Tanösvényhez 
  

 Egyéb túrák: 
    09:00 Kerékpártúra: Vác-Verőce- Fenyves-hegy-Katalin-völgy-Verőce-Vác útvonalon 
    10:00 Vízitúra – kóstoló 
    14:00 Hajókirándulás a Dunakanyarba 
   18:00-tól  Duna parti közös vacsora 
    20:00 Kulturális műsor, Táncház 
    20:00 Éjszakai Tájékozódási túra – busszal Királyrétig, rajt Királyrétről – busszal vissza  
     Vácra 
 

 
2014. június 08. vasárnap: 
 

  07:00-09:00  GYOT, Fel a Naszályra! Teljesítménytúra és Csillagtúra, ehhez kapcsolódóan:  
   Kerékpáros Teljesítménytúra: Vác – Zebegény – Márianosztra – Királyrét – 



   Kismaros – Vác útvonalon. 
09:00-10:00 Városismereti csapatverseny folyamatos indítása 
 

 Autóbuszos kirándulások: 
    08:00 Mende és környéke, Pünkösdi túra 
    09:00 Veresegyház – Vácrátót – Őrbottyán (harangöntő?) Korlátozott létszám! 
    09:00 Vác – Katalinpuszta busszal – gyalogosan a Gyadai-tanösvényhez – busszal vissza 
      Vácra 
    10:00 Vác – Nagybörzsöny busszal, Nagybörzsöny – Nagyirtás-puszta (kisvonat), 
      gyalogtúra Nagybörzsönybe, onnan busszal Vácra. 
  

 Egyéb rendezvények: 
    10:00 Kalandtúra Diákoknak 
  10:00-13:00 Váci séta idegenvezetővel 
  14:00-16:00  Családi ügyességi vetélkedő 
    15:00 Hajókirándulás a Dunakanyarba 
    18.00 Vacsora egyéni kérelem alapján 
    20:00 Záróünnepség, értékelés, eredményhirdetés  
 

2014. június 09. hétfő: 
  09.30-11:00 Családi séta a vízi tanösvényen 
  10:00-11:30 Nordic Walking kezdőknek és haladóknak 
    12:00 A rendezvényközpont zárása 
 


