Tolna Megyei Természetbarát Szövetség
7100 Szekszárd, Keselyűsi u. 3.
/fax: 74/510-274
E-mail: tolnaiturista@freemail.hu

Zengő-túra
A Tolna Megyei Természetbarát Szövetség csatlakozva a Pécsváradi Várbaráti Kör
hagyományos rendezvényéhez, amelyet már 24. alkalommal szervez, tisztelettel hív minden
érdeklődő természetkedvelőt óévbúcsúztató túrájára a Zengőre.
Időpont: 2015. december 30. (szerda)
Rövid túra útvonala: Pécsvárad (S) – Lőtér (Z+) – Jelzetlen út – Zengő (P+,S) –
Lőtér (S, P+, jelzetlen) – Pécsvárad (Z+)
Táv: kb. 12 km, szintemelkedés: 490 m
MTSZ pontérték: 31
Hosszú túra útvonala: Pécsvárad (S) – Lőtér (Z+) – Jelzetlen út – Zengő (P+, S) – Zengő-kő
(S és jelzetlen) – Réka-kunyhó (K ) – Réka-völgy (P+) – Stein-malom (P+) –
Mecseknádasd (Z, P)
Táv: 16,6 km, szintemelkedés: 560 m
MTSZ pontérték: 40
Utazás: 9:05 –kor a bonyhádi autóbusz-pályaudvarról induló menetrend szerinti autóbusszal
Pécsváradig. Ez az autóbusz Szekszárdról indul (Információ: menetrend szerinti autóbusz
indul még Bonyhádról 8:30-kor és 10:05-kor Pécsváradra)
Szekszárdról 8:30 –kor indul a menetrend szerinti Szekszárd-Pécs járattal Pécsváradig.
Egyéni szervezéssel személyautóval Mecseknádasdig, itt autóbuszra szállás vagy Pécsváradig.
Találkozó: 8.55-kor a bonyhádi autóbusz-pályaudvaron, illetve Pécsváradon 10:00 órakor a
Temető előtti parkolóban (Kossuth tér)
Visszautazás: Pécsváradról vagy Mecseknádasdról menetrend szerinti autóbuszokkal
délutáni és a kora esti órákban.
Túravezető: Dománszky Zoltán
Költségek: menetrend szerinti autóbusz jegyárak és a fakultatív éttermi étkezés ára.
Étkezési lehetőség: Pécsváradon a vár éttermében ezen a napon turistamenü babgulyás és
rétes 990 Ft/adag (asztalfoglalás és információ e-mail: info@pecsvaradivar.hu vagy a 0672-671-235; mobil:06-30-387-8435), illetve Mecseknádasdon a Schlossberg-étteremben
(http://schlossberg.mecseknadasd.info) vagy a Bagoly-csárdában (www.bagolycsardapanzio.hu; 06-72-463-013) helyszíni rendeléssel.
Öltözködés: időjárásnak megfelelő réteges ruházat, esőköpeny, vízálló cipő vagy bakancs.
Javasoljuk váltó lábbeli és zokni csomagolását a hátizsákba.
Fontos! A meleg ital a téli időben szinte nélkülözhetetlen. A tízórai és ebéd útközbeni
pihenők alatt. A Zengőről való leereszkedéshez a túrabot nagy segítség!
A túráról érdeklődni lehet: Dománszky Zoltánnál mobil 20/365-9550,
e-mail: tolnaiturista@freemail.hu elérhetőségeken.
Áldott, boldog karácsonyi ünnepeket és sikerben gazdag újesztendőt kívánunk.
Szekszárd, 2015. december 10.
Tolna Megyei Természetbarát Szövetség elnöksége

