
TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS 

3 NAPOS TEREPBEJÁRÁS MÁRAMAROSBAN és a RADNAI 

HAVASOKBAN 

 

 

PROGRAM:                              

 

1. NAP (500 km) – május 24. (péntek)  

Indulás a kora reggeli órákban Egerből (B épület) - (az útra hozzunk hideg 

élelmet) 

Útvonal: Eger – Mezőkövesd – Vámospércs – Érmihályfalva – 

Szilágysomlyó (kis pihenő, az itteni borászboltban borvásárlási lehetőség) 

– Zsibó (Wesselényi kúria és kripta megtekintése, koszorú elhelyezése) 

Almásgorbó (homokkő csodák megtekintése) – Koltó (Petőfi mézes 

heteinek színhelye) – Nagybánya (városnézés) - Máramarossziget 

Szállás + vacsora: Buți Hotel (http://www.hotelbuti.ro/) 

 

2. NAP (200 km) – május 25. (szombat) 

Reggeli – Felsővisó (legrégebbi faházának megtekintése, a helyi 

Reményik Sándor Kulturális Egyesület székháza) - Mocanița kisvasút 

állomásának megtekintése (vonathotel és gőzös) – Borsafüred „Lóhavasi 

vízeséshez” túrázunk a Radnai-havasokban libegővel segítve (80 m magas, 

pazar látványt nyújtó vízesés) – Szaplonca (nevető temető) - vacsora – „2. 

este a Buțiban” 

 

3. NAP (400 km) – május 26. (vasárnap) 

Reggeli – Máramarosszigeten városnézés és skanzen megtekintése - Mára 

völgye (máramarosi fatemplomok a világörökség részei) - Kapnikbánya 

(túrázás a Gutin hegységben, ásványvásárlási lehetőség ügyében 

intézkedünk) - Nagybánya (városnézés) – Szatmárnémeti  – Eger (érkezés 

a késő esti órákban) 

 

A program az időjárás függvényében változhat. 

 

UTAZÁS: kényelmes, légkondicionált autóbusszal (Tinett Busz) 

 

SZÁLLÁS: Buți Hotel (tartalmas étkezést biztosítanak) 

 

Máramarossziget belvárosában található. 3 egyágyas, 11 kétágyas, 4 

háromágyas szoba és 3 lakosztály mindegyike fürdőszobával, színes TV-

vel, telefonnal, vezeték nélküli internettel és minibárral felszerelt.  

Már 6-szor szálltam meg itt, nagyon jó kis hotel. 

 

A tanulmányi út ára 20 fő részvétele esetén: 25.000 Ft/fő 

A tanulmányi út ára 30 fő részvétele esetén: 25.000 Ft/fő 

A tanulmányi út ára 50 fő részvétele esetén: 19.000 Ft/fő 

A létszám függvényében döntjük el, hogy 20 vagy 50 személyes busszal 

menjünk. 

 

Ebben benne van a szállás, 2 vacsora és reggeli, az autóbusz utazási, 

parkolási és úthasználati költsége, az idegenvezetők díja, a sofőr napidíja 

és ellátása. 

 

A libegő belépőjét (kb. 700 Ft), valamint a kisebb belépőjegyek árát 

mindenki maga fizeti. Utazási biztosítást mindenki egyénileg köthet. 

 

Jelentkezési határidő: 2013. április 26. 

15.000 Ft előleg befizetése május 5-ig kötelező. 

A maradék összeget a létszám függvényében a buszon szedjük össze. 

 

Kérek Mindenkit, hogy gyorsan, időben jelezze részvételi szándékát! 

Várom a kérdéseket, jelentkezéseket! És Nem Csak Földrajzosok 

jöhetnek!  

 

Üdvözlettel: Kajati György (30-941-0885, kajati@ektf.hu) 

 

http://www.hotelbuti.ro/
mailto:kajati@ektf.hu

