
 
HEGYEN VIZEN KÉT KERÉKEN TURISZTIKAI PROGRAM 

BICIKLITÚRA 2023 

KIS-BALATON/BALATON-FELVIDÉK 
 2023. MÁJUS 26-29. (4 nap /3 éj) 

ÖSSTÁV: k.b. 172 km. 

MÁJUS 26.  
13.30-kor gyülekező az iskola udvarán, kerékpárok felpakolása az utánfutóra; utazás Fonyódra. Biciklik 
lepakolása, majd áttekerés a keszthelyi „Kutyás” Kempingbe (32 km). Táborverés, fürdőzés a 
Balatonban, ismerkedés a környékkel, tábornyitás. 
 
MÁJUS 27. 
8.00-kor ébresztő, közös reggeli, majd kisebb pihenőkkel, Balatonmagyaród-Zalakaros-Zalavár- 
Keszthely érintésével, megkerülve a Kis-Balatont áttekerünk Gyenesdiásra (75 km), a Caravan 
Kempingbe. Táborverés, strandolás, sportolás, közös vacsora főzés. 
Látnivalók: Bivaly-rezervátum, Zalakarosi repülőtér, Festetics-kastély.  
 
MÁJUS 28. 
8.00-kor ébresztő, reggeli. Táborbontás, majd célba vesszük a Balaton-felvidék legszebb 
látványosságait. Balatonederics – Kisapáti – Szentbékálla – Kővágóörs - Révfülöp útvonalon 
elbringázunk  Badacsonytomajra (53 km) a Tomaj Kempingbe. Táborverés, utána közös vacsora főzés, 
majd tábori játékok. 
Látnivalók: Afrika Múzeum, Kőtenger, Fülöpi templomrom .  
 
MÁJUS 29. 
8.00-kor ébresztő, reggeli. Táborbontás után körbetekerjük a Badacsony-hegyet, megcsodálva a bazalt 
orgonákat, majd Badcsony kikötőjéből áthajózunk Fonyódra (12 km). Felpakoljuk a bringákat az 
utánfutóra és utazunk haza. Érkezés a késő délutáni órákban. 
 
Részvételi díj: középiskolás diákoknak: 36.000 Ft, felnőtteknek: 38.000 Ft, mely tartalmazza: a külön 
busz és a kerékpárszállító trélerek bérleti díját, kísérőautók költségeit, kompozás díját, étkezés 
(3reggeli és 2 bográcsos vacsora) költségeit, 3 éjszakai szállás díját; 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). Az étkezésekhez legyen tányér, pohár 
evőeszköz (nem eldobható!!!). 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. 6- 10. 
                                                             10., 11., 12. évfolyam: márc. 13-14.   
                                                              9., 10., 11., 12. évfolyam: márc. 16-17. 
                                                              összes évfolyam: márc. 20-tól. 
Jelentkezési határidő: március 31!  
Jelentkezni lehet Dunszt Ferenc tanárúrnál 15.000 Ft előleg befizetésével.  


