HEGYEN VIZEN KÉT KERÉKEN TURISZTIKAI PROGRAM

BICIKLITÚRA 2022
DUNAKANYAR
2022. MÁJUS 26-29. (4 nap /3 éj)
MÁJUS 26.
13.30-kor gyülekező az iskola udvarán, kerékpárok felpakolása az utánfutóra; utazás Dunakeszire.
Biciklik lepakolása, majd áttekerés a Megyeri hídon Szentendrére (16 km). Szentendre
nevezetességeinek megtekintése, majd táborverés, tábornyitás, közös bográcsozás.
Látnivalók: Skanzen, Retro Design Center, Ráby Ház, Óváros, Bükkös Patak.
MÁJUS 27.
8.00-kor ébresztő, közös reggeli, majd kisebb pihenőkkel, Dömörkapu – Pilistszentkereszt Pilisszentlélek Mexikó érintésével, megmászva a Visegrádi-hegységet áttekerünk Esztergomba (30km,
ebből kb. 14km emelkedő). Táborverés, strandolás, sportolás, közös vacsora főzés.
Látnivalók: Esztergomi Vár, Bazilika, Prímási Palota, Sándor Palota.
MÁJUS 28.
8.00-kor ébresztő, reggeli. Táborbontás, majd kompozással egybekötve biciklizünk a Dunakanyar
legszebb látványosságait megcsodálva Vácig (45km). Érkezés, táborverés, utána közös vacsora főzés,
majd tábori játékok.
Látnivalók: Kőkapu, Fehérek Temploma, Váci Börtön.
MÁJUS 29.
8.00-kor ébresztő, reggeli. Táborbontás után visszabringázunk Dunakeszire (17 km). Felpakoljuk a
bringákat az utánfutóra és utazunk haza. Érkezés a délutáni órákban.
Részvételi díj: középiskolás diákoknak: 28.000 Ft, felnőtteknek: 30.000 Ft, mely tartalmazza: a külön
busz és a kerékpárszállító trélerek bérleti díját, kísérőautók költségeit, 3 éjszakai szállás díját, 3 napi
reggelit és a bográcsos vacsorákat; valamint minden résztvevő egyedi ajándék emlékpólót és matricát
kap.
Minden jelentkezőnek rendelkeznie kell jó műszaki állapotban lévő kerékpárral (korlátozott
létszámban az iskola is tud biztosítani). Diákoknak szülői nyilatkozat és osztályfőnöki engedély
szükséges! Kötelező felszerelések: első és hátsó világítás, prizmák, bukósisak, láthatósági mellény.
Sátrat (páronként 1) és hálózsákot hozni kell, amit a kísérő autó el tud fuvarozni, de a személyes holmit
a biciklin kell szállítani, kerékpáros táskában (létszámtól függ). Tudjuk ajánlani a következők hozatalát:
napszemüveg, naptej, szúnyogriasztó, zseblámpa, kulacs, horgászbot, sportszer, hangszer.
Maximális létszám 50 fő, illetve a jelentkezési határidőig, a katonás diákok előnyt élveznek!
Jelentkezés ütemezése: 12. évfolyam: márc. 3.
11-12. évfolyam: márc. 4- 9.
10., 11., 12. évfolyam: márc. 10-14.
9., 10., 11., 12. évfolyam: márc. 16-17.
összes évfolyam: márc. 21-től.
Jelentkezési határidő: március 25!
Jelentkezni lehet Dunszt Ferenc tanárúrnál 15.000 Ft előleg befizetésével.

