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Természetvédők Turista Egyesülete Közhasznú szervezet  

Alapítva 1992-ben 
Postacím: 1067 Bp. Szondi u. 9., Telefon: 30/ 383-57-63  

Adószám: 18042900-1-42, Számlaszám: Erste Bank  11600006-00000000-13127026 
Honlap: www.termeszetvedok.hu    E-mail: tvte@freemail.hu 

 
 

2015. évi külön buszos útjaink és csillagtúráink 
 
 

2015. évi egyesületi tagdíj: dolgozó 3.000 Ft, nyugdíjas 2.500 Ft, diák (26 éves korig) 1.400 Ft; tagjainknak a külön 
buszos utak részvételi díjainál támogatást adunk és minden más programunknál is előnyben részesülnek. 
 
Minden külön buszos út a Széna térről indul, a Mammut bevásárló központtal szemben, gyülekezés 6 óra 45 
perckor, indulás 7 órakor.  Az ettől eltérő indulást külön jelezzük.  
A buszon az ülésrend a befizetés sorrendjében történik. Az előleg befizetése után lemondást csak az útlemondási 
feltételekben foglaltak szerint fogadunk el (lásd az utolsó oldalon). 
 
A készpénzforgalom csökkentése érdekében kérjük, hogy aki teheti, az egyesületi tagdíjat és az utak részvételi díját 
az Erste Bank bármelyik budapesti vagy vidéki fiókjában szíveskedjen befizetni a következő bankszámlaszámra: 
11600006-00000000-13127026. A bankon át történő befizetés díjtalan. 
 
A Természetvédők Turista Egyesülete a fogadóóráit minden csütörtökön 16–17 óra között tartja a VI. kerület 
Eötvös u. 10. sz. alatti közösségi házban, ahol minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk. Útjainkhoz a VI. 
ker. Terézvárosi Önkormányzat ad támogatást. 
 
Az Egyesület hivatalos útjai csak azok az utak, amelyek ebben a programban, ill. a honlapunkon 
meghirdetésre kerülnek. Az egyesület túravezetői által esetlegesen más utazási irodák megbízásából 
szervezett utakért semmilyen felelősséget nem vállalunk.  
 
 

******* 
 
 

Április 25., szombat.    !  Figyelem: gyülekezés 7.45-kor, indulás 8 órakor  !  
Duna-kanyar.  Túravezető: Véső Tamás (30/44-666-75)  
Program: 
Visegrád (Fellegvár); Dömös (apátság); Dobogókő (turista emlékkiállítás); Klastrompuszta (kolostor romok); 
Zsámbék (templom, tájház, lámpamúzeum) 
 
Részvételi díj tagoknak, támogatással: 3.200 Ft (utazás+idegenvezetés díja) – a felmerülő belépődíjakat mindenki 
maga fizeti. Az út minimum 22 fő részvétele esetén indul. 
 
                         Jelentkezési határidő:  március 26. 
 
 
 
 
Április 30. - május 3., csütörtök-vasárnap: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye IV/2. rész (Nyírség). Túravezető: 
Mógor Gabriella (70/380-88-71) 
 
Program: 
Ramocsaháza, Székely, Berkesz, Ajak, Tiszabezdéd, Zsurk, Tiszaszentmárton, Mándok, Tornyospálca, Nagyvarsány, 
Gemzse, Szabolcsbáka, Anarcs, Levelek, Baktalórántháza, Ófehértó, Nagydobos, Vaja, Nagykálló, Kállósemjén, 
Mohos-tó, Máriapócs, Nyírbéltek, Nyírmihálydi, Piricse, Polgár archeopark. Szombat esti fakultatív fürdés a Szilva 
Wellness Fürdőben, fürdőruhát hozzatok. 
 
Szállás: Vásárosnaményban, a Marianna Center 2 ágyas összkomfortos szállodai szobáiban, félpanzióval. 
Részvételi díj tagoknak, támogatással: 37.000 Ft (utazás+idegenvezetés+szállás+félpanzió) – a felmerülő 
belépődíjakat mindenki maga fizeti. Az út minimum 22 fő részvétele esetén indul. 
 
                       Jelentkezési határidő:   március 26-ig, 10.000 Ft előleggel 
                   II. részlet:   március 30-ig,  27.000 Ft 
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Május 16., szombat: Fejér megye. Túravezető: Király Lajos (23/611-101) 
 
Program: 
Szabadbattyán (Kula őrtorony, török kori emlékek, Czifra-kert); Sárszentmihály (kastély); Soponya (tájház); 
Rétszilas (Réti Major Halászati Múzeum, opcionális halebéd, az igényt jelentkezéskor kérjük jelezni); Cece (Csók 
István Múzeum) 
 
Részvételi díj tagoknak, támogatással: 3.200 Ft (utazás+idegenvezetés) – a felmerülő belépődíjakat mindenki  
maga fizeti. Az út minimum 22 fő részvétele esetén indul. 
 
                        Jelentkezési határidő: március 30-ig 
 
 
 
 
 
Május 24., vasárnap:  Tolna megyei barangolás.  Túravezető: Mógor Gabriella (70/380-88-71) 
 
Program:  
Bölcske (rk. templom, ref. templom, kastélyok, római kori kőtár, pincefalu, itt egy pincészetben opcionális ebédelési és 
borkóstolási lehetőség, az ebéd: marhapörkölt krumplival, savanyúsággal és kávé, 1.500 Ft, jelentkezéskor kérem 
befizetni); Dunaszentgyörgy (Csók István Emlékház és képtár); Bátaszék (Dr. Csanády György gazdag helytörténeti 
és néprajzi gyűjteménye a Sárközből); Báta (Európában egyedülálló faszéngázzal működő szivattyútelep) 
 
Részvételi díj tagoknak, támogatással: 4.500 Ft (utazás+idegenvezetés díja) – a felmerülő belépődíjakat mindenki 
maga fizeti. Az út minimum 18 fő részvétele esetén indul. (Ha összejön 25 fő, nagyobb busszal megyünk.) 
 
                        Jelentkezési határidő: április 16-ig 
 
 
 
 
 
 
Május 30. - 31., szombat-vasárnap:  Bakonyi csillagtúra. Túravezető: Nyitrai József és Mógor Gabriella 
(70/380-88-71) 
Program: 

1. nap: Népligettől Volán busszal Várpalotáig, onnan helyi busszal Királyszállásig. Onnan gyalogtúra az Öreg 
Futónéra (táv 5 km, szint 200 méter, szelíden emelkedik, nem meredek), onnan besétálunk Tésre (5 km). 
Tésen elfoglaljuk a szállást (református vendégház), majd vacsora. 

2. nap: Reggeli után gyalogtúra a pósi vízimalom, jásdi szentkút, római fürdő útvonalon (táv 8 km, szint 100 m) 
A szállás és étkezés költségeiről, valamint a menetrendről március végén tudunk információt adni. 
                      
                                    Jelentkezési határidő: április 16-ig 
 
 
 
 

  
Június 4.-7., csütörtöktől vasárnapig: Felvidék I. Túravezető: Mógor Gabriella (70/380-88-71) 
 
Program: 

1. nap: Igló (városnézés, Európa legmagasabb templomtornya); Márkusfalva (Máriássy-kastély); séta a 
Szlovák Paradicsomban, majd a szállás elfoglalása 

2. nap: Szepesvár (vár); Szepeskáptalan (városnézés); Zsigra (r.k.templom); Lőcse (főtér, városháza, 
szégyenketrec, Szent Jakab templom, Mária-hegy) 

3. nap:Késmárk (főtér, ev. templom, Thököly Mauzóleum); tutajozás a Dunajecen (kb. 2,5 óra); Vörös 
Kolostor; Lubló (vár) 

4. nap: Szepesszombat (Szent György templom); Ótátrafüred (séta, siklóval a Tarajkára, Bilik turistaház, 
Rainer menedékház, Tarpataki vízesések) 

 
Szállás: Iglón, a Hotel Trio kétágyas, komfortos szobáiban, félpanzióval. 
Részvételi díj tagoknak, támogatással: 14.000 Ft + 100 Euro (utazás+helyi idegenvezető+szállás+félpanzió) – a 
felmerülő belépődíjakat mindenki maga fizeti (kb. 40 euro). Az út minimum 22 fő részvétele esetén indul. 
 
                       Jelentkezési határidő:   április 16-ig, 10.000 Ft + 20 Euro előleggel 
                  II. részlet:   május 7-ig,   4.000 Ft + 80 Euro 
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Július 22.-26., szerdától vasárnapig: Zalai csillagtúra. Túravezető: Herold Tiborné és Mógor Gabriella (70/380-88-
71) 
 
Program: 
Utazás Zalaegerszegre vonattal, onnan Pusztaedericsre Volán busszal, a szállás elfoglalása. Gyalogtúra Rádiháza, a 
Kabala ménes megtekintése, majd Tófejre, a Szent Család körtemplom megtekintése. Söjtör, Deák Ferenc szülőháza. 
Pusztaszentlászló, fürdés az Aqua Barbarában. Szécsisziget, Kerka vízimalom múzeum, bivaly rezervátum, Andrássy-
Szapáry kastély. Kisvonatozás a csödöméri kisvasúttal, fürdés. 
 
Szállás az Angyalok Kertje Panzió kétágyas, komfortos szobáiban. Költségek: szállás: 2.500 Ft/fő/éj. Lehet kérni reggelit 
(500 Ft) és vacsorát (800 Ft), befizetéskor kérem jelezni. A menetrend miatt kérem, hívjátok a túravezetőt indulás előtt 
két héttel. 
  
                 Jelentkezési határidő: május 21-ig, 10.000 Ft-tal 
 
 
 
 
 
 
Augusztus 14. – 16., péntek-vasárnap.:  Kalandozás a Bükkben. Túravezető: Véső Tamás (30/44-666-75) 
 
Program: 
1. nap: Miskolc (városnéző séta, melynek során megtekintjük: Deszka templom, görögkeleti templom, avasi kilátó, 

pincesor, Nemzeti Színház, diósgyőri vár stb.), Boldva (középkori ref. templom) 
2. nap: Lillafüred (Szent István cseppkőbarlang, Herman Ottó Emlékház, Hámori-tó, Anna vízesés), kisvonatozás 

Garadna felé 
3. nap: Cserépfalu (Berezdi tanösvény, kilátó, látogatóközpont), Cserépváralja (kaptárkövek), Demjénfürdő 

(fürdőzés) 
 
Szállás: Miskolctapolcán a Hungária Panzióban, kétágyas és háromágyas fürdőszobás szobákban, félpanzióval. 
Részvételi díj tagoknak: 25.000 Ft (utazás+idegenvezetés+szállás+félpanzió) – a felmerülő belépődíjakat mindenki 
maga fizeti. Az út minimum 22 fő részvétele esetén indul. 
 
                     Jelentkezési határidő:  május 21-ig, 10.000 Ft előleggel 
                       II. részlet:  augusztus 16-ig, 15.000 Ft  
              
        
 
                        
 
 
 
Szeptember 5., szombat:  Ipolytarnóc.  Túravezető: Véső Tamás (30/44-666-75) 
 
Program: 
Salgótarján (Bányászati Múzeum); Ipolytarnóc (ősmaradványok); Istenmezeje (Noé szőlője; tájház) 
 
Részvételi díj tagoknak, támogatással: 4.200 Ft (utazás+idegenvezetés díja) – a felmerülő belépődíjakat mindenki 
maga fizeti. Az út minimum 22 fő részvétele esetén indul. 
 
                     Jelentkezési határidő: július 16-ig 
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Szeptember 19., szombat: Pest megye és Bács-Kiskun megye.  Túravezető: Király Lajos (23/611-101) 
 
Program: 
Apostag (Europa Nostra díjas zsinagóga, zsidó temető); Kelemen-szék (Cankó tanösvény); Szabadszállás 
(városháza, református templom Petőfi emlékekkel); Kunszentmiklós ˙városháza, Virágh-kúria Kiskunsági Múzeum); 
Apaj (lovas tanya) 
 
Részvételi díj tagoknak, támogatással: 3.200 Ft (utazás+idegenvezetés díja) – a felmerülő belépődíjakat mindenki 
maga fizeti. Az út minimum 22 fő részvétele esetén indul. 
 
                 Jelentkezési határidő: augusztus 6-ig 
 
 
 
 
 
 
Szeptember 27., vasárnap:  Pozsonyi városnézés helyi idegenvezetővel. Túravezető: Mógor Gabriella 
(70/380-88-71) 
 
Részvételi díj tagoknak, támogatással: 5 Euro és 3.700 Ft (utazás+idegenvezetés díja) – a felmerülő 
belépődíjakat mindenki maga fizeti. Az út minimum 22 fő részvétele esetén indul. 
 
                  Jelentkezési határidő: augusztus 6-ig 
 
 
 
 
 
 
Október 3., szombat: Őszi Vértes. Túravezető: Mógor Gabriella (70/380-88-71) 
 
Program: 
Gyúró (ref. templom); Seregélyes (kastély); Lovasberény (Cziráky kastély, kápolna, tűztorony, rk. templom, zsidó 
temető); Csákvár (a Dohányos Házban lehetőség lesz szürkemarha ebédre, választani kell, hogy melyiket kérjük a 
kettő közül, csak egyfélét fognak főzni: gulyásleves kenyérrel 1.500 Ft, vagy csákvári mustáros-tejfölös szelet tésztával 
2.500 Ft,  befizetéskor kérem jelezni); Csókakő (vár); Vértessomló (kegytemplom) 
 
Részvételi díj tagoknak, támogatással: 3.900 Ft (utazás+idegenvezetés díja) – a felmerülő belépődíjakat mindenki 
maga fizeti. Az út minimum 22 fő részvétele esetén indul. 
 
                     Jelentkezési határidő: augusztus 6-ig 
 
 
 
 
 
 
 

****** 
 
Útlemondási feltételek: 
Az utazás megkezdése előtti 60 napon kívüli lemondás díjmentes. 
60-35 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 10 %-át, 34-24 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 25 
%-át, 
23-17 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 40 %-át, 16-11 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 60 
%-át, 
10-06 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 80 %-át, 5 napon belüli lemondás, valamint meg nem jelenés 
esetén a részvételi díj 100 %-át nem téríti vissza az Egyesület.  
Amennyiben teli busz esetén a lemondó utas helyét várólistáról fel tudjuk tölteni, akkor a befizetett összeg 100 %-a 
visszajár. Ha nincs várólista, a lemondó utasnak jogában áll a túravezetővel történő előzetes egyeztetés után maga 
helyett valakit küldenie. 
Útjainknál csoportos balesetbiztosítást nem kötünk, külföldre átmenő utaknál mindenkinek javasoljuk az EU 
betegbiztosítási kártya egyéni kiváltását (OEP XIII. ker. Teve utcai ügyfélszolgálatnál). 


