ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
A találkozó helye és ideje:

Miskolc, 2015. október 22-25.

Jelentkezés a http://gyot2015.eszaktura.hu weblapon található jelentkezési lap kitöltésével
és a gyot2015@eszaktura.hu E-mail címre történő megküldésével.
Az egyesületek, szakosztályok, családok, stb. jelentkezését csoportosan várjuk.
Jelentkezési határidő: 2015. augusztus 31. hétfő
Rendezők részéről a jelentkezések visszaigazolása 2015. szeptember 1-10. között.
Fizetési határidő: 2015. szeptember 21.
B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség bankszámlaszáma:
10102718-02228515-00000003
Banki utaláskor a közlemény rovatban kérjük a GYOT2015 feltüntetését!

Kizárólag a megadott fizetési határideig jóváírt banki utalások alapján történő
jelentkezéseket tudjuk figyelembe venni.
Az átutalt összegek foglalónak minősülnek, melyet lemondás esetén nem áll módunkban
visszautalni.
2015. szeptember 1. után a megküldött jelentkezésekkel kapcsolatban módosítást csak
abban az esetben fogadunk, ha valamely programot az alacsony résztvevői igény miatt
nem tudunk indítani és ezt az érintettekkel e-mailben egyeztetjük.

Nevezési díj:

2.500.-Ft/fő

 MTSZ Tagsági kártyával, Miskolc Pont vagy miskolci lakcímkártyával 1.500.-Ft.
 A részvételi díj a rendezés költségeihez való hozzájárulás, amely ellenében üdvözlő
csomagunk kitűzőt, emléklapot, karszalagokat, valamint bükki túramozgalmak (Bükk
szirtjei, Bükki barlangok, Bükk forrásai, Bükk 900-as csúcsai) igazolólapjait
tartalmazza.
 18 év alattiaknak, valamint a fogyatékkal élőknek és kísérőiknek nem kell részvételi
díjat fizetni, de regisztrálni előzetesen nekik is kell. Ebben az esetben a csomag a
kitűzőt és az emléklapot tartalmazza.
 Az MTSZ Tagsági kártya számát kérjük a jelentkezéskor megadni. A kedvezményre
jogosító dokumentumokat érkezéskor, a regisztrációkor ellenőrizzük.
A találkozó pólója: 2.300.-Ft/db (B&C 180 g fehér színű inggalléros, hímzéssel).
2

Egyéb:
 A programváltoztatás jogát a szervezők fenntartják!
 A programok a megadott minimum létszám felett indulnak.
 Az egyes programokon való részvétel, valamint a megrendelt étkezés igénybevétele
karszalaggal, ill. jegy ellenében történik. Elveszett karszalagot, jegyet nem áll
módunkban térítésmentesen pótolni.
 A programfüzetben szereplő belépő árak az üzemeltetők által megadott és a
programfüzet megjelenésének időpontjában érvényes árak.
Rendezvény központi szálláshelye:
 Karacs Teréz Középiskolai Leánykollégium - Miskolc, Győri kapu 156.
A rendezvény központi szálláshelyén való szállásfoglalás kizárólag a B.-A.-Z. Megyei
Természetjáró Szövetségen keresztül lehetséges a kollégiumot üzemeltető kérésére
tekintettel.

Vendégek fogadása és regisztráció: Karacs Teréz Középiskolai Leánykollégium épületében.
A találkozó rendezvényein, túráin mindenki saját felelősségére vesz részt, sérülések esetén
a rendezőktől semmilyen jogcímen nem igényelhető kártérítés.

UTAZÁSI INFORMÁCIÓK
A rendezvény központi szálláshelyének megközelítése
Vonattal érkezők számára
Karacs Teréz Központi Leánykollégium:
 A Tiszai pályaudvarról 1-es vagy 2-es jelű villamossal a „Károly utca” megállóban kell
leszállni. A kollégium épülete a megállónál található.
Volán autóbusszal érkezők számára
Karacs Teréz Középiskolai Leánykollégium:
 Miskolc, Búza-téri autóbusz állomástól déli irányban - az aluljárón keresztül- 300 m-t
sétálva a Szinvapark Bevásárlóközpont kereszteződéséhez érkezünk, ahonnan
nyugati irányban (jobbra) – a Széchenyi sétálóutcán - 150 m-t továbbhaladva
felszállás a Centrum Áruház villamosmegállóban az 1-es vagy 2-es jelű villamosra.
Utazás a „Károly utca” megállóhelyig. A kollégium épülete a megállónál található.

Személygépkocsival, különjárati autóbusszal érkezők számára
 Karacs Teréz Középiskolai Leánykollégium GPS koordináták:
N 48 06.145 E 20 44.257
 Parkolási információk: www.regiopark.hu
o A Karacs Teréz Középiskolai Leánykollégium környezetében díjmentes a
parkolás.
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Városi közösségi közlekedési tudnivalók: www.mvkzrt.hu
Menetrendek, menetjegy típusok (gyűjtőjegy, 24 órás jegy, 3 napos turistajegy, hétvégi
családi jegy) és menetjegy vásárlási lehetőségek és egyéb tudnivalók.

SZÁLLÁS, ÉTKEZÉS, ÉLELMISZER VÁSÁRLÁS
I.

A rendezők általi szállás és étkezés ügyintézés:
1. Karacs Teréz Középiskolai Leánykollégium (3532 Miskolc, Győri kapu 156.)
Férőhelyek száma: 200 fő
Elhelyezés:
2-3-4 férőhelyes, heverős apartman jellegű kollégiumi szobákban (zuhanyzó és WC.
apartmanonként van, konyha használati lehetőség azonban nincs.)
Szállásdíj: 2.950,-Ft/fő/éj mely tartalmazza az idegenforgalmi adót.
2.500,-Ft/fő/éj diákigazolvány bemutatásával, 18 év alatt.
Regisztráció, szálláshely elfoglalása: 2015.10.22. 14 órától.
Szálláshely elhagyása: 2015.10.25. 16 óráig.
A Karacs Teréz Leánykollégium közlésére tekintettel szervezett étkezéssel
kapcsolatban pontos tájékoztatást csak 2015. 09.01-et követően tudunk nyújtani.

II. Egyénileg intézhető szállások a teljesség igénye nélkül:
1. Kelemen Didák Fiúkollégium, 3525 Miskolc, Hősök tere 5. - www.kdk.hu,
2. Öreg Miskolcz Hotel, 3525 Miskolc, Horváth Lajos u. 11. - www.oregmiskolcz.hu
3. Hotel Pannónia Hotel és Étterem, 3525 Miskolc, Kossuth u. 2. www.hotelpannonia-miskolc.hu
4. City Hotel, 3529 Miskolc, Csabai kapu 6-8. www.cityhotelmiskolc.hu
5. Lévay Villa Panzió, 3529 Miskolc, Lévay J. u. 13. - www.levayvilla.hu

Élelmiszervásárlás és egyéni étkezési lehetőségek a központi szálláshely, illetve a belváros
környezetében a teljesség igénye nélkül.
Felhívjuk tisztelt résztvevőink figyelmét, hogy vásárlásra kizárólag csütörtökön és szombaton van
lehetőség.

Karacs Teréz Középiskolai Leánykollégium környezetében:
1. BÜKK Áruház, SPAR üzlet, 3532 Miskolc, Andrássy u. 32. –
Nyitva tartás: Cs., Szo.: 6.30-21.00
2. UNIO-COOP, 3532 Miskolc, Győri kapu 149. –
Nyitva tartás: Cs.: 6.30-19.00, Szo.:6.30-17.00
3. Malibu Étterem és Pizzéria, 3532 Miskolc, Avar u. 6.
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Belváros:
1. SPAR, 3525 Miskolc, Széchenyi u. 7. Nyitva tartás: Cs., Szo.: 6.30 – 21.00
2. RÁDI Pékség, 3525 Miskolc, Városház tér 18.
Nyitva tartás: Cs.: 6.30-18.00, Szo: 6.30-13.00
3. Toti Albán Pékség, 3525 Miskolc, Széchenyi u. 20. Nyitva tartás: Cs., Szo.: 6.00-22.00
4. TESCO EXPRESS, 3530 Miskolc, Széchenyi u. 29. Nyitva tartás: Cs., Szo.: 6.00-22.00
5. Calypso kisvendéglő, 3530 Miskolc, Városház tér 7. - www.calypsomiskolc.hu
6. Impresszó Klub-étterem, 3525 Miskolc, Széchenyi u. 3. - www.imresso.hu
7. Vendelin Étterem, 3525 Miskolc, Széchenyi u. 6. - www.vendelinetterem.hu
8. Hotel Pannonia Hotel és Étterem, 3525 Miskolc, Kossuth u. 2.
www.hotelpannonia-miskolc.hu
9. Gösser Étterem, 3525 Miskolc, Déryné u. 7. - www.freund.hu
10. Fapados Bisztró, 3525 Miskolc, Széchenyi u. 61.
11. Tábori Pizza, 3530 Miskolc, Uitz Béla u. - www.pizzatabor.hu/online.php
12. Kispipa Halászcsárda, 3530 Miskolc, Rákóczi Ferenc u. 4.
www.kispipahalaszcsarad.hu
13. Rossita Olaszos Kisvendéglő, 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 18. - www.rossita.hu
14. Avasi Sörház, 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 1. - www.avasi-sorhaz.hu

ORVOSI ÉS GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELETEK
1.
2.
3.
4.
5.

Felnőtt orvosi ügyelet, 3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11. Tel: 46/477-104
Gyermek Központi Ügyelet, 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Tel:46/477-104
Fogorvosi ügyelet, 3529 Miskolc, Szentgyörgy utca 25. Tel: 46/303-096
Fehér Holló Patika, 3530 Miskolc, Szemere u. 14., Tel: 46/ 506-125, 359-071
Újgyőri Gyógyszertár, 3532 Miskolc, Avar u. 2. (korlátozott nyitva tartás)
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A TALÁLKOZÓ PROGRAMJA
AUTÓBUSZOS PROGRAMOK
Indulási idő a Karacs Teréz Középiskolai Leánykollégiumtól: 7.30 órakor
Utazás módja: különjárati autóbuszokkal.
Az egyes programoknál megadott részvételi díjak az autóbusszal való utazás költségét
tartalmazzák.
Belépődíjak a helyszínen készpénzben fizetendőek.
2015. október 23. péntek
 A Dél-Bükk kincsei (Szomolya, Noszvaj, Bogács, Cserépváralja, Cserépfalu, Bogács)
A túra során a Bükkalja falvaiba látogatunk, az itt található természeti, történelmi,
kulturális és népi emlékekkel, e vidék egyedi hangulatával ismerkedünk.
Sajátos kővilág, amelyben a térség falvai élnek: kőfalú házak, kőkerítések,
kőhodályok, barlanglakások, tufába vájt pincék és a titokzatos kaptárkövek földje ez.
A túra látnivalói:
o Bogács – a gyógyvíz és bor egyvelege (Szt. Márton rk. templom, színész liget, Cserépúti
borpincék, borkóstolás!);
o Cserépfalu – neander-völgyiek nyomában (Hór-völgye Látogatóközpont és múzeum
belépő, Subalyuk barlang);
o Cserépváralja – Ernye bán erőssége (Cserép vára, hombárok, törökkút, kápolna, rk.
templom);
o Noszvaj - „a mi falunk” (De la Motte kastély belépő, ha a renoválás a program
időpontjára befejeződik);
o Szomolya – cseresznye ország fővárosa (Kaptárkő tanösvény, Barlanglakás-Tájház
donatív, Fazekas-ház);
Túra táv: 2 km, szintkülönbség 100 m
A nyugdíjas, illetve csoportbelépők 250-400.-Ft/fő
Étkezés egyénileg. A programváltoztatás jogát fenntartjuk.
Részvételi díj: 2.500.- Ft + belépők

2015. október 24. szombat
 História-völgyi kalandozások (Boldva, Borsodszirák, Edelény, Szendrő, Szalonna,
Bódvaszilas, Bódvalenke)
’Mit Borsod adhatott’ – A Bódva-völgy településeinek hozzájárulása a magyar
történelemhez és kultúrához az első írásos emléktől az Árpád-koron, a végvárak
korán, a barokkon át a mai kulturális emlékekig.
A túra látnivalói:
o Boldva – szerzetes élet „Isa por és hamu” (Bencés monostor és templom,
Barátok-háza Halotti beszéd belépő);
o Borsodszirák – paraszt barokk népviselet és Bartók (Hímes ház belépő,
mosókút, Bartók ősök);
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o Edelény – az államalapítás kora (Borsod földvára, L’Huillier-Coburg
kastélyparki séta);
o Szendrő – végvári élet és kézművesség (Felsővár belépő, Kékfestő ház
Múzeum belépő, Amerikás ház belépő);
o Szalonna – Árpád-kori emlékek (román stílusú ref. templom és freskói
donatív);
o Bódvaszilas – Természet és művészet (Művészetek Magtára - képtár);
o Bódvalenke – „a freskófalu” (szabadtéri seccók roma művészek álmaival).
Túra táv: 2 km, szintkülönbség 50 m
A nyugdíjas, illetve csoportbelépők 200-400.-Ft/fő
Étkezés egyénileg. A programváltoztatás jogát fenntartjuk.
Részvételi díj: 2.500.- Ft + belépők

AUTÓBUSZOS GYALOGTÚRÁK TÚRAVEZETÉSSEL
Indulási idő a Karacs Teréz Középiskolai Leánykollégiumtól: 7.45 órakor
Utazás módja: különjárati autóbuszokkal. (Eltérés esetén zöld színnel kiemelve a változás.)
Az egyes túráknál megadott részvételi díjak az autóbusszal való utazás költségét
tartalmazzák.
Belépődíjak és egyéb költségek (pl. felsőtárkányi kisvonatos utazás menetdíja) a
helyszínen készpénzben fizetendőek.

2015. október 23. péntek
 „Az óriások mészkőasztalának” peremén…
Hereg-rét – K+ - Tar-kő alja – Toldi-kapu - Őserdő - Cserepes-kő - Pes-kő-kapu – Őrkő – Bélkő – Bélkői tanösvény – Bélapátfalva, Apátsági templom
Táv: 16,5 km szintemelkedés: 500 m
Részvételi díj, mely az autóbuszos utazás díját tartalmazza: 2.500.- Ft
Belépődíj, Bélapátfalva Apátsági templom:
Felnőtt: 300 Ft/fő;
Diák, nyugdíjas: 200 Ft/fő
Visszaérkezés várható ideje Miskolc indulási helyekre: 17.15-17.45
Kedvcsináló mottó: Az ősi múlt leírhatatlan természeti látványai (karrmezők,
szirtek, töbrök, barlang...), hazánk közel 800 éves és egyedüli épségben megmaradt
román stílusú ciszterci apátsági templomának élményével párosulva.

 Mészkő, gabbró, a Bükk geológiai kincsei…
Hereg-rét – K+ – Tar-kő alja – Toldi-bérc – Toldi kunyhó – Stimecz-őrház
Táv: 7,0 km szintemelkedés: 180 m
Stimecz őrháztól utazás kisvonattal (kisvonat menetrend szerinti indulása 12 órakor)
Felsőtárkányig, majd továbbutazás autóbusszal Szarvaskőig.
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Szarvaskői-vár oda-vissza táv: 1,3 km, szintemelkedés: 70 m
Szarvaskőtől utazás autóbusszal Bélapátfalváig, Apátsági templom megtekintése.
Részvételi díj, mely csak az autóbuszos utazás díját tartalmazza: 2.500.- Ft
Stimecz-őrház – Felsőtárkány kisvonat utazás menetdíja:
Felnőtt: 600 Ft/fő;
MÁV arcképes igazolvánnyal: 290 Ft/fő
Gyermek (18 éves korig, vagy nappali tagozatos diákigazolvánnyal): 350 Ft/fő
Belépődíj, Bélapátfalva Apátsági templom:
Felnőtt: 300 Ft/fő;
Diák, nyugdíjas: 200 Ft/fő
Visszaérkezés várható ideje Miskolc indulási helyekre: 17.15-17.45
Kedvcsináló mottó: Ha szereted a gyalogszerrel, kisvonattal, autóbusszal
változatosságot. Ha testközelből szeretnéd látni, hogy a Bükk nemcsak mészkő,
akad magmás kőzet is. Ha kíváncsi vagy a csekély várromokra (Szarvaskői vár) és a
közel 800 éves ciszterci apátságra, akkor ez a program Rád vár.

 Teljesítsük együtt az Országos Kéktúra bükki szakaszát! I.
Bánkút – Tar-kő – Cserepes-kő – Pes-kő – Őr-kő – Bélapátfalva – Telekessy üdülő –
Szarvaskő (elemlámpa szükséges)
Táv: 28,6 km, szintemelkedés: 500 m
Könnyítési opció: Bélapátfalván egyéni igény szerint a túra befejezhető, ekkor a táv:
17,6 km, szintemelkedés: 170 m
Figyelem: Bélapátfalván történő túrabefejezés esetén meg kell várni a hosszabb túrát
teljesítők autóbuszát, ezért Bélapátfalváról való várható indulási idő: 17.30
Részvételi díj, mely az autóbuszos utazás díját tartalmazza: 3.000.- Ft
Belépődíj, Bélapátfalva Apátsági templom:
Felnőtt: 300 Ft/fő;
Diák, nyugdíjas: 200 Ft/fő
Visszaérkezés várható ideje Miskolc indulási helyekre:
 18.45-19.15 (A résztvevők egy részének szarvaskői túrabefejezése esetén.)
 15.45-16.15 (Valamennyi résztvevő bélapátfalvai túrabefejezése esetén.)
Kedvcsináló mottó: Itt az idő az OKT teljesítésébe belevágni, vagy egyszerűen éld
újra kéktúrás élményeidet!

2015. október 24. szombat
 Teljesítsük együtt az Országos Kéktúra bükki szakaszát! II. Új túraútvonalakon!
Bánkút – (Dédesi vár kitérő) – Mályinka – Dédestapolcsány – Lázbérci-víztározó –
Uppony
Táv: 19,6 km, szintemelkedés: 220 m
Részvételi díj, mely az autóbuszos utazás díját tartalmazza: 3.000.- Ft
Visszaérkezés várható ideje Miskolc indulási helyekre: 16.00-16.30
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 Észak-bükki KŐ-túra bükki kövek érintésével
Bánkút – Ördög-oldal – Vásárhely-kő – Dédesi várrom – Vár-forrás – Recem-völgy Kemesnye-hegy – Mária-forrás – Örvény-kő (Jókai emlékmű) – Magos-kő – Turista
Emlékpark, Helyiipari-forrás - Közép-Garadna
Táv: 18,5 km szintemelkedés: 400 m
Részvételi díj, mely az autóbuszos utazás díját tartalmazza: 1.300.-Ft
(Közép-Garadnáról helyi buszjárattal közlekedünk vissza a Karacs Teréz
Középiskolai Leánykollégiumhoz. A buszjegyek díját a fenti ár tartalmazza, a
túravezető kezeli majd.)
Visszaérkezés várható ideje Miskolc indulási helyre: 16.00
Kedvcsináló mottó: A Kis-fennsík szirtjei is kihagyhatatlanok, az ország egyedüli
Turista emlékparkjáról már nem is beszélve.

KELET-BÜKKI GYALOGTÚRÁK TÚRAVEZETÉSSEL
Indulási idő: az egyes túráknál megadottak szerint.
Utazás módja: az egyes túráknál megadottak szerint.
A feltüntetett belépődíjak egyénileg fizetendőek belépéskor a helyszínen.

2015. október 23. péntek
 A Bükk-fennsík kútjainál és legmagasabban lévő kilátójánál
Közép-Garadna – Sebesvíz – Jávorkút – Csipkéskút – Bánkút – Bálvány – Ómassa
Táv: 18 km, szintemelkedés: 600 m
Részvételi díj nincs.
A helyi tömegközlekedési eszközzel való utazáshoz a túrázónak 4 db menetjeggyel
kell rendelkeznie, melynek beszerzéséről a túrázó előzetesen egyénileg
gondoskodik.
Indulás a Karacs Teréz Középiskolai Leánykollégiumtól: 8.00 órakor
Az utazás a túravezetővel együtt a Karacs Teréz Középiskolai Kollégiumból odavissza történik.
Visszaérkezés várható ideje Miskolc indulási helyre: 16.00
Kedvcsináló mottó: Ajánljuk mindenkinek, aki kíváncsi a Bükk legnagyobb esésű
szurdokvölgyére
és
megkapó
mésztufa-lépcsőin
átbukó
vízesésére,
víznyelőbarlangokra. Aki még látni szeretné a Petőfi-kilátót a Bálványon (1948 óta
áll itt kilátó), s végül a bükki vaskohászat bölcsőjét.
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 Turista elődeinkre emlékezve
Garadna – Hárskút – Lendeczky pihenő – Turista Emlékpark – Mókus-sziklák – Ferencforrás – Garadna (Garadnán egyénileg szalonnasütési lehetőség)
Táv: 7 km, szintemelkedés: 250 m
Részvételi díj nincs.
A helyi tömegközlekedési eszközzel való utazáshoz a túrázónak 4 db menetjeggyel
kell rendelkeznie, melynek beszerzéséről a túrázó előzetesen egyénileg
gondoskodik.
A résztvevők egyénileg csatlakozhatnak a Diósgyőri Természetbarát Sportklub
nyilvános túrájához.
Javasolt egyéni indulási idő a Karacs Teréz Leánykollégiumtól: 7.40 órakor
Utazás 1-es jelű villamossal Felső-Majláth végállomásig, majd onnan tovább a 8.15kor induló 15-ös autóbusszal túravezető kíséretében.
Garadna-kisvonatállomástól egyéni visszautazási lehetőségek:
1./ 15-ös autóbusszal Felső-Majláth végállomásig, majd 1-es villamossal Városháztér megállóhelyig. Menetjegy váltása az MVK Zrt. jegypénztárainál előzetesen
(www.mvkzrt.hu), vagy a tömegközlekedési eszközön 400 Ft/jegy áron utazáskor
megváltva.
2./ Menetrend szerint 12.45; 14.00; 15.15 órakor Garadna kisvonatállomástól
Dorottya u. végállomásig közlekedő kisvonattal. Menetjegy ára felnőtteknek 700
Ft/fő; gyerekeknek 14 éves korig: 600 Ft/fő. Egyéb utazási kedvezmények:
www.eszakerdo.hu
Majd Dorottya u. végállomástól 1-es villamossal Városház-tér megállóhelyig.
Menetjegy váltása az MVK Zrt. jegypénztárainál előzetesen (www.mvkzrt.hu),
vagy a tömegközlekedési eszközön 400 Ft/jegy áron megváltva.
Visszaérkezés várható ideje Miskolc indulási helyre: 15.30-17.00 között Garadnáról
való indulási időtől függően.
Ajánlati mottó: Emlékezzünk közösen turista elődeinkre és turista alkotásaikra!
 Vonatozzunk Mahócára!
Részvételi díj: 2.100.- Ft, mely a Dorottya u. végállomás – Mahóca végállomás közötti
kisvonattal való oda-visszautazás díját tartalmazza.
Nem tartalmazza a helyi tömegközlekedési eszközzel való utazás díját.
A túrázónak 2 db menetjeggyel kell rendelkeznie, melynek beszerzéséről a túrázó
előzetesen egyénileg gondoskodik.
Indulás a Karacs Teréz Középiskolai Leánykollégiumtól: 8.00 órakor
Az utazás a túravezetővel együtt a Karacs Teréz Középiskolai Kollégiumból odavissza történik.
Útvonal:
Mahóca – Andókút – Fónagyság – Mahóca tanösvénytúra
Táv: 5,0 km Szint: 150 m
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A túraprogram esetén Fónagyságon 1.000 Ft/fő áron meleg ebéd fogyasztható,
melynek díját előreutalással a megadott fizetési határideig szintén kérjük. Meleg
ebédet minimum 40 fő előrendelése esetén tudunk biztosítani.
Visszaindulás kisvonattal Mahóca állomásról: 15.00
Visszaérkezés várható ideje Miskolc Dorottya u.-i végállomásra: 16.30
Kedvcsináló mottó: Szeretettel várjuk a kisvonatok és kisvonatozás szerelmeseit,
akik mindemellett szívesen tesznek egy könnyed erdei sétát, vagy éppen kutatják
fel egy rövid túra keretében a környék barlangjait.

2015. október 24. szombat
 Ősz a Fennsíkon
Hollóstető - Kurtabérci ház - Sugaró - Kecskeláb-rét - Jávorkút - Ómassa
Táv: 13 km, szintemelkedés: 260 m
Részvételi díj, mely az utazás díját tartalmazza: 1.000.-Ft
Indulás a Karacs Teréz Középiskolai Leánykollégiumtól: 8.15 órakor
Az utazás a túravezetővel együtt a Karacs Teréz Középiskolai Kollégiumból odavissza történik.
Visszaérkezés várható ideje Miskolc indulási helyre: 14.00
Kedvcsináló mottó: Ajánljuk ezt a túrát mindazoknak, akik csak egyszerűen túrázni
szeretnének az őszi köntösbe bújt Bükk-fennsíkon.
 „Végvárak között a török út mentén” tematikus út ízelítője Bükkszentkereszt –
Diósgyőri vár
Bükkszentkereszt - Ágnes-rét - Fehérkő-lápa - Hegyes-rét - Kohász út - Diósgyőri vár
(a vár megtekintése igény szerint egyénileg)
Táv: 11,5 km, szintemelkedés: 80 m
Részvételi díj, mely az oda-vissza utazás díját tartalmazza: 1.300.-Ft
Indulás a Karacs Teréz Középiskolai Leánykollégiumtól: 8.15 órakor
Utazás odafelé különjárati busszal, visszafelé helyi tömegközlekedési eszközzel.
A villamosjegy díját a fenti ár tartalmazza, a túravezető kezeli majd.)
Belépődíj:
o Bükkszentkereszt Üvegmúzeum és Üvegművesház:
Felnőtt: 200 Ft/fő;
Diák, nyugdíjas: 150 Ft/fő
o Diósgyőri vár:
Felnőtt: 1.500 Ft/fő;
Diák, nyugdíjas: 1.200 Ft/fő
Visszaérkezés várható ideje Miskolc indulási helyre: 16.00
Kedvcsináló mottó: Érdemes mindenkinek eljönni, aki érdeklődik a Bükk
legmagasabban fekvő községe iránt, aki szereti a sziklaszirtek adta mesés
panorámát, s kíváncsi a 2014-ben megújult Diósgyőri várra.
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 Lillafüred gyöngyszemei sétatúra
Hámori-tó – Ökoturisztikai Központ – Erzsébet-sétány – Pávai Vajna Ferenc
emlékoszlop – Mária-sétány – Szűz Mária szobor – Herman Ottó Emlékház – LÁEV
kisvasút – Palotaszálló – Függőkert – Anna mésztufa barlang – Szinva vízesés – FelsőHámor, Kohász Múzeum – Felső-Hámor, temető, Herman Ottó sírja
Táv: 4,0 km, szintemelkedés: 100 m
Részvételi díj nincs.
A helyi tömegközlekedési eszközzel való utazáshoz a túrázónak 4 db menetjeggyel
kell rendelkeznie, melynek beszerzéséről a túrázó előzetesen egyénileg
gondoskodik.
Indulás a Karacs Teréz Középiskolai Leánykollégiumtól: 8.30 órakor
Az utazás a túravezetővel együtt a Karacs Teréz Középiskolai Kollégiumból odavissza történik.
Belépődíj:
o Herman Ottó Emlékház:
Felnőtt: 600 Ft/fő;
Diák, nyugdíjas: 300 Ft/fő
o Anna barlang:
Felnőtt: 1.100 Ft/fő;
Diák, nyugdíjas: 700 Ft/fő
o Kohászati Múzeum, Felsőhámor:
Felnőtt: 600 Ft/fő;
Diák, nyugdíjas:300 Ft/fő
Visszaérkezés várható ideje Miskolc indulási helyre: 16.00
Kedvcsináló mottó: Akik Lillafüred múltját, jelenét és jövőjét közelebbről és
mélyebben is szeretnék megismerni.

2015. október 25. vasárnap
 A XXII. GYOT utolsó nagytúrája!
Ómassa - Farkas-nyak-völgy - Nyír-kő – Torma-völgy – Recem-völgy – Kemesnye-hegy
– Látó-kövek – Szentlélek – Ómassa
Táv: 17,0 km, szintemelkedés: 740 m
Részvételi díj nincs.
A helyi tömegközlekedési eszközzel való utazáshoz a túrázónak 4 db menetjeggyel
kell rendelkeznie, melynek beszerzéséről a túrázó előzetesen egyénileg
gondoskodik.
A résztvevők egyénileg csatlakozhatnak a Miskolci Helyiipari Természetbarát
Egyesület nyilvános túrájához.
Javasolt egyéni indulási idő a Karacs Teréz Leánykollégiumtól: 7.40 órakor
Utazás 1-es jelű villamossal Felső-Majláth végállomásig, majd onnan tovább a 8.15kor induló 15-ös autóbusszal túravezető kíséretében.
Visszaérkezés várható ideje Miskolc indulási helyre: 16.00
Kedvcsináló mottó: Mindenkinek ajánljuk, akinek még nincs fogytán a GYOT-os
ereje, vagy bükki túramozgalmak pontvadászaként további érintési pontok kódjait
szeretné begyűjteni.
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 A Forrás-völgy barlangjai és a Szeleta kultúra nyomában
Majális-park – Kecske-lyuk – Büdöspest – Forrás-völgy – Felső-forrás – Felső-forrási
barlang – Lencsés-nyereg – Dolka-tető – Szeleta-tető – Szeleta-barlang – Szeleta-tető
– Molnár-szikla – Bedő Albert hegy – Majális-park
Táv: 11,0 km, szintemelkedés: 280 m
Részvételi díj, mely a különjárati autóbusszal való utazás díját tartalmazza: 1.000.Ft
Visszaérkezés várható ideje Miskolc indulási helyre: 14.00
Kedvcsináló mottó: Eredjünk közösen Herman Ottó és a Szeleta-kultúra nyomába!
 „Lombhullató túra”
Ómassa – Vadász-völgy – Jávorhegyi dózerút – Bolhás – Sebes-víz – dózerút – Garadna
Táv: 10 km, szintemelkedés: 250 m
Részvételi díj nincs.
A helyi tömegközlekedési eszközzel való utazáshoz a túrázónak 4 db menetjeggyel
kell rendelkeznie, melynek beszerzéséről a túrázó előzetesen egyénileg
gondoskodik.
A résztvevők egyénileg csatlakozhatnak a Diósgyőri Természetbarát Sport Klub
nyilvános túrájához.
Javasolt egyéni indulási idő a Karacs Teréz Leánykollégiumtól: 8.40 órakor
Utazás 1-es jelű villamossal Felső-Majláth végállomásig, majd onnan tovább a 9.15kor induló 15-ös autóbusszal túravezető kíséretében.
Visszaérkezés várható ideje Miskolc indulási helyre: 16.00
Kedvcsináló mottó: Ha nem szeretnéd a Sebes-vizet kihagyni.

EGYÉB PROGRAMOK
2015. október 22. csütörtök
 14.00 – Vendégek fogadása a Karacs Teréz Középiskolai Leánykollégiumban.
 19.00 – Nyitó ünnepség a Karacs Teréz Középiskolai Leánykollégiumban.

2015. október 23. péntek
 17.00-18.00 – "Fehér barátok földjén" - Diósgyőr története, mondái és helynevei könyvbemutató Várnai Judit Szilvia szerző előadásában.
Helyszín: Karacs Teréz Középiskolai Leánykollégium
 20.10-21.30 – Az Országos Kéktúra kalandjai, avagy az Országos Kék Kör (OKK)
megújulása
Helyszín: Karacs Teréz Középiskolai Leánykollégium
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 Napközben egyéni programlehetőségként bármilyen időszakban teljesíthetőek a
kincskereső túrák, melyek rajtlapjai a központi szálláshelyek információs pultjánál
átvehetőek.
o "Belvárosi korzó" kincskereső túra Miskolc belvárosában kicsiknek és
nagyoknak
o "Lilla útja" kincskereső túra Lillafüreden kicsiknek és nagyoknak
o "Királyok útján az asztalhoz" kincskereső túra a Királyasztalon kicsiknek és
nagyoknak

2015. október 24. szombat
 14.00-18.00 – Avasi bortúra túravezetéssel, borkóstolással
Útvonal: Művészetek Háza - Erzsébet tér, Kossuth szobor - Avasi Református templom
- Avasi temető - Pázmány sor - Móra sétány - Jézus kútja - Szent István tér –
Művészetek Háza
Az avasi pincesoron pincelátogatással és borkóstolással egybekötve.
Résztvevői létszám: minimum 20 fő, maximum 60 fő.
Részvételi díj: 1.000.-Ft/fő
 19.00 – 22.00 Záró ünnepség - Táncmulatság (Karacs Teréz Középiskolai
Leánykollégium)
 Napközben egyéni programlehetőségként bármilyen időszakban teljesíthetőek a
kincskereső túrák, melyek rajtlapjai a központi szálláshelyek információs pultjánál
átvehetőek.
o "Belvárosi korzó" kincskereső túra Miskolc belvárosában.
o Lilla útja" kincskereső túra Lillafüreden kicsiknek és nagyoknak.

2015. október 25. vasárnap
 09.00-11.00 – Belvárosi barangolás idegenvezetéssel
Találkozó a Művészetek Háza előtt 9.00 órakor
Résztvevői létszám: maximum 45 fő
Részvételi díj: 10.250.-Ft/csoport
 16.00 - Szálláshelyek elhagyása, hazautazás
 Napközben egyéni programlehetőségként bármilyen időszakban teljesíthetőek a
kincskereső túrák, melyek rajtlapjai a központi szálláshelyek információs pultjánál
átvehetőek.
o "Belvárosi korzó" kincskereső túra Miskolc belvárosában.
o "Lilla útja" kincskereső túra Lillafüreden kicsiknek és nagyoknak.
o "Királyok útján az asztalhoz" kincskereső túra a Királyasztalon.
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További egyéni programlehetőségek (múzeumok, kiállítások, szabadidő)
 Diósgyőri vár
www.diosgyorivar.hu
 Herman Ottó Múzeum
www.hermuz.hu
(„A Pannon tenger hullámai” – Görgey utcai épület, Állandó kiállítás – Szász Endre
gyűjtemény – Papszer utcai épület)








Lézerpont Látványtár
www.lezerpont.hu
Miskolci Galéria
www.miskolcigaleria.hu
Színháztörténeti és színészmúzeum 06-30-660-92-99
Miskolctapolca: Barlangfürdő
www.barlangfurdo.hu
Miskolctapolca bob-pálya
www.mibob.hu
Miskolctapolca Avalonpark
www.avalonpark.hu

KÖZPONTI ELÉRHETŐSÉGEK
Elektronikus levél:
Telefonszámok:
Programok:
Szállás:

gyot2015@eszaktura.hu

Makár Richárd
Bernáth Marietta
Solczi Ágnes
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06-20-325-75-30
06-20-325-23-45
06-30-701-47-71

Gyalogtúrázók XXII. Országos Találkozója
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