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Bihari Túrák Kulturális Egészség és 
Természetvédő Közhasznú Egyesület 

5600 Békéscsaba, Bánát u. 1. 

2017. évi programterv 
        
 
 

I. 1 napos túrák 
 

 
1 napos Aranyos völgyi sí és hótalpas túra 
2017. 01. 14.-től 2017. márciusáig hétvégenként (szombat / vasárnap) 1 nap ( 0 éjszaka ) 
 

Hétvégenként kiutazunk az Aranyos völgyébe, ahol lehetőség nyílik síelésre, vagy hótalpazásra. 

Kezdők számára síoktatást is biztosítunk. 

Utazás kisbusszal és saját gépkocsival. 
 
 
1 napos BTKE túrák 
1 nap ( 0 éjszaka ) 
Előzetes jelentkezés alapján létszámtól függően 
A Bihar-hegység egy-egy nevezetes helyét járjuk be Czárán Gyula nyomdokain járva. A további helyszínekre várjuk 
javaslatotokat. 
Utazás kisbusszal és saját gépkocsikkal. 
 

 Időpontok    I. n. év:     2017. 01. 14. Vartop túra és szánkózás  
              2017. 01. 22. Biharfüred túra és szánkózás 
              2017. 02. 04. Vartop túra és szánkózás 
              2017. 03. 12. Pádis – Gura Apei barlang 

2017. 03. 26. Családi barlang túra 
 

      II. n. év:  2017. 04. 02. Béli-hegység - MEDVEHAGYMA túra 
              2017. 04. 08. Krókusz túra I.   

        2017. 04. 09. Zarándi-hegység I. – Világosi vár 
        2017. 04. 29. Krókusz túra II. 
        2017. 05. 14. Zarándi-hegység II. -  Hegyes 
        2017. 05. 21. Lesi-tó, Dragán völgy, Sebesvár (Zárt) 
        2017. 05. 27. Rozsda szakadék, Skerisórai jégbarlang 

        2017. 06. 25. Zarándi-hegység III. – Drócsa (836 m) 
 

       III. n. év: 2017. 07. 09. Berettyó forrás  
        2017. 08. 05. Padis, Szamos-Bazár   
        2017. 08. 20. Királyerdő  - Lazuri-szoros túra 

   2017. 09. 02. Boga-csűr 
   2017. 09. 07. Szabadka – Palicsi tó 
    2017. 09. 17. Béli-hegység, Nagy-Arad csúcs  

2017. 09. 24. Béli-hegység – Halgas-völgyi körtúra 
   2017. 09. 30. Egyesületi közgyűlés, bográcsozás (Csabapark) 

2017. 09. 21.  Szabadka – Palicsi tó 
 
                  IV. n. év:  2017. 10. 07. Geotóp napi kerékpár túra Békéscsabán 

  2017. 10. 08. Béli-hegység északi gerinc 
        2017. 10. 14. Geotóp napi túra - Óbánya  

2017. 10. 22. Hazajáró – Visegrádi-hegység túra 
2017. 10. 23. Révi-szoros (zárt túra) 

        2017. 10. 28. Biharfüred - Kusztura 
        2017. 11. 04. Szemét szedési akció – Liget és Körös part 
        2017. 11. 11. Bethlen Gábor emléktúra – Nagy Bihar 
        2017. 11. 25. VÁRJUK JAVASLATAITOKAT !!! 
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Révi szoros - Geológiai túra 
Időpont: 2017. 04. 23. 1 nap ( 0 éjszaka ) 
 

Egy napos túránkon bejárjuk a Sebes-Körös völgyét és környékét a Révi szorosban, miközben 
geológus szakvezetés keretében megismerkedhetünk a szoros kialakulásának titkaival. A túra 
során a Nagy Magyar-barlang meglátogatásra is sort kerítünk. 

 
Utazás busszal. 
Túravezető: Veres Zsolt 
 

Padis - Mócok temploma - Krókusz túra I. 
Időpont: 2017. 04. 08. 1 nap ( 0 éjszaka ) 
 

Kora tavaszi túránkon a Padis környékét járjuk be. Fellátogatunk a Mócok templomához, és egy utolsó 
túrán még megcsodálhatjuk  a Krókuszokkal borított mezőket. A túrát a Glavoj réten át folytatjuk a 
Bál réten álló buszunkig. Utazás kisbusszal és saját gépkocsival. 

 
 

Istenek havasa - Túra a Krókusz mezőkön II. 
Időpont: 2017. 04. 29. 1 nap ( 0 éjszaka ) 
 

Tavasz köszöntő túránkon Biharfüredről indulva a Mező havason át járjuk be a Krókusz szőnyeggel 
borított, színpompás havasi legelőket. A virág tengeren túl a Bihari hegyek csodálatos 
panorámájában is gyönyörködhetünk.  
 
Utazás kisbusszal és saját gépkocsival.  
Túravezető: Boldizsár Beáta 
 

II. Klubdélutánok 
 

Klubdélutánok időpontjai, témái 
  I. n. év:   2017. 01. 26. Túrafelszerelések és használatuk 
    2017. 02. 23. Körösök-völgyi túracélpontok 
    2017. 03. 30. Kunhalmok, az Alföld piramisai 

  II. n. év:  2017. 04. 27. A korszerű túra ruházat  
    2017. 06. 29. Térkép és tájoló használat 
  IV. n. év: 2017. 10. 26. Turista jelzések 
    2017. 11. 30.  
    2017. 12. 21.  
  

 
A klubdélutánok 17:00-kor kezdődnek.  
Helyszin: Békéscsabai SzC Vásárhelyi Pál Szakgimnáziuma és Kollégiuma 
5600 Békéscsaba, Deák utca 6. földszint 22. terem 
A klubdélutánok nyilvánosak (nem csak egyesületi tagoknak) és díjtalanok. 
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III. Motivációs előadások 
 
Motivációs előadás – HAZAJÁRÓ KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ 
Időpont: 2017. 02.07.   17:30 

 
 
Az előadás keretében a Duna Tv HAZAJÁRÓ című turisztikai és honismereti magazinműsorának 
közönségtalálkozójára kerül sor Kenyeres Oszkárral és Pintér Sándorral, a sorozat két főszereplővel. 
 
Előadásunk helyszíne: CsabaGyöngye Kulturális Központ Békéscsaba 
 
Az előadás minden érdeklődő számára ingyenes ! 
 
 
 

Motivációs előadás – Radics Tamás expedíciós hegymászó 
Időpont: 2017. 03.22.   17:30 

 
Az előadás keretében a Radics Tamás debreceni expedíciós hegymászó tart élménybeszámolót, aki 
ezúttal párjával, első magyarként 46 nap alatt 840 kilométert megtéve járta végig a Pireneusokat, 
az Atlanti-óceántól a Földközi-tengerig. 
 
Előadásunk helyszíne: CsabaGyöngye Kulturális Központ Békéscsaba 
 
Az előadás minden érdeklődő számára ingyenes ! 

 
Motivációs előadás – Kereskes Éva: A Tatár-havastól a Himalájáig 
Időpont: Időpont: 2017. 06. 21. 17:30 

A makói könyvelőből lett expedíciós hegymászónő csak néhány éve kezdett ismerkedni a 
hegyekkel a szomszédos Biharban, a Medve barlang fölötti Tatár-hegyen (1291 m). Rövid időn 
belül akaraterejének és elszántságának köszönhetően 31 nap alatt járta meg az El Camino 
zarándokút 870 km hosszú útját, majd egy évre rá feljutott Nyugat-Európa legmagasabb 
pontjára, a Mont Blanc tetejére, de itt sem állt meg. 2016-ban Nepálban megmászta a Himalája 
Kala Patthar-i csúcsát (5640 m), majd a 6476-os Mera Peak-et.  
E fantasztikus ívű sorozatnak a titkaiba tekinthetünk be az előadás által. 
Előadásaink helyszíne: 
CsabaGyöngye Kulturális Központ  Békéscsaba 

Az előadás minden érdeklődő számára ingyenes ! 
 

Motivációs előadások IV. n. év 
Időpont: 2017. 10. 05.   17:00 Suhajda Szilárd, Klein Dávid – Élménybeszámoló   
Időpont: 2017. 11. 22.   17:30 Varga Csaba – Manaszlu csúcshódítás 
Időpont: 2017. 12. 20.   17:30 Veres Zsolt geológus – Kárpátok gerincén II. 
   

IV.  1 napos kerékpár túrák 
 

Tekergő kerékpáros mozgalom  
 Kerékpár túrák időpontjai 

2017.03.29 Családi kerékpáros szezonnyitó. Játékos vetélkedő gyerekek részére, KRESZ 
kérdőív felnőttek részére, BMX bemutató, kerékpárok idényre történő felkészítése  
Helyszín: Békéscsabai kerékpáros KRESZ pálya 
2017.04.16. 1. kerékpártúra + előadás a Wencheim kastélyokról  
Útvonal: Békéscsaba – Póstelek - Békéscsaba (~17,7 km) 
2017.05.14. 2. kerékpár túra és várlátogatás díjtalan, vagy kedvezményes belépővel  
Útvonal: Békéscsaba - Gyula (Vár) - Békéscsaba (31 km) 
2017.06.11. 3. kerékpár túra  
Útvonal: Békéscsaba - Dobozi híd - Gyula/Sarkad közúti híd - Gyula –Békéscsaba (kb. 39 km) 
2017.07.16. 4. kerékpár túra + a Petőfi emléktáblánál előadás (Mezőberény, Körös hídnál) 
Útvonal: Békéscsaba - Békés - Mezőberény - Békéscsaba (45 km) 
2017.08.13. 5. kerékpár túra túra  
Útvonal: Békéscsaba – Vésztő Mágor - Békéscsaba ( 81 km) 
2017.09.23. 6. kerékpár túra: a Bihari Túrák Közhasznú Egyesület által VIII. alkalommal 
meghirdetett „Határtalan kerékpártúra” programja   
Útvonal: Békéscsaba - Nagyszalonta - Békéscsaba (102 km) 
2017.10.07. 7. kerékpár túra: Geotóp napi kerékpár túra    Helyszín: Békéscsaba 
2017.11.15. Szezon záró kerékpáros családi nap    Helyszín: Békéscsaba, Csabapark 
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V. Több napos túrák 
 
Jégfal mászó hétvége a Rekicelli vízesésen 
Időpont: 2017. 01. 28-29. 2 nap ( 1 éjszaka ) 

 
Két napos  programunkon Varga Csaba nagyváradi expedíciós hegymászó 
túratársunk vezetésével kezdők számára biztosítunk lehetőséget a jégfal mászás 
kipróbálására a Rekicelli vízesés melletti kővé fagyott jégfalazaton.  
A szükséges eszközök biztosítása mellett szakszerű tanácsokkal is segítjük a 
technikai fogások elsajátítását, és az élvezetes mászást. A jégfal mászás mellett 
rövid túrára is lehetőség nyílik a Fehér-kövek irányába. 

 
Utazás kisbusszal, és saját gépkocsival. Szállás félpanziós ellátással Havasrekettyén.  
Túravezető: Varga Csaba 
 
Kitörés 60/35/25 teljesítménytúra 
Időpont: 2017. 02. 11-12.  2 nap (1 éjszaka ) 
 

Kisbuszt indítunk Békéscsabáról a Börzsöny akciócsoport által szervezett Kitörés 60 teljesítmény túrára. 
Biztosítjuk a transzfert és csomagszállítást a raj, a Virágos-nyeregbeli rajt/cél állomás és a Szomoron 
kijelölt cél között.  
A csapat utolsó tagjának célba érkezését követően indulunk haza. 
A nevezéseket mindenki maga intézi. 
A túra előtti csütörtökön előzetes felkészítő tréningen ismerkedünk az útvonallal, valamint 
térképismerettel és stratégia kidolgozásával készülünk a túrára. 

 
Utazás kisbusszal 
 

 

Farsangi hétvége Székelyvarságon 
Időpont: 2017. 02. 17.-19.   3 nap ( 2 éjszaka ) 
ZÁRT TÚRA! 

A farsangi hétvégét a Hargita lábánál, Székelyvarságon töltjük.  
Első napon Máriaradnán kezdjük programunkat az egyik leghíresebb zarándokhelynek számító, nem 
régen felújított kegytemplomnál és ferences kolostornál. 
Részt veszünk egy farsangi mulatságon, és túrázunk a Hargita hegyein, völgyein át.  
 
Utazás kisbusszal. Szállás félpanziós ellátással Székelyvarságon  
Túravezető: Csányi Illés 

 
Havasrekettye - Biharfüred extrém sátras túra 

Időpont: 2017. 03. 04- 05. 2 nap ( 1 éjszaka ) 
 

Két napos extrém túránkon Kalotaszegről, a Havasrekettye falu melletti Rekicelli vízesésétől indulva,  
helyenként hótalpazva haladunk a Nagyhavasok kék jelzéssel kitűzött főútvonalán. Éjszakánkat a 
Néma-havas tövében sátorban töltjük. 

 
Másnap folytatva utunkat a Szeglet-havas, Istenek-havas, és a Mező-havas érintésével érünk 
Biharfüredre.  
Utazás kisbusszal 
Túravezető: Varga Csaba 

 
Béli-hegység felfedező túra 
Időpont: 2017. 03. 10-12.      3 nap ( 2 éjszaka ) 

 
Három napos  túránkon  bejárjuk  a Béli-hegység kevésbé ismert, különleges helyeit fedezhetjük fel. 
Menyháza, Dézna vára, Vaskoh karsztvidéke, Kalugyeri dagadó forrás, Jókai víznyelő barlang, Boiu 
forrás, Mérági-szakadék, Béla vára, Pontoskő, Belényesszentmiklós pálos kolostor romjai, és Sólyom 
elveszett vára szerepel a programban, de elzarándokolunk, és tiszteletünket tesszük Seprőssi Czárán 
Gyula Menyházán található sírjánál, és Köröstárkány világháborús emlékművénél. 

 
Utazás kisbusszal, és saját gépkocsival. Szállás félpanziós ellátással Várasfeneses 
Túravezető: Veres Zsolt 
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Húsvét a Gyalui-havasokban  
Időpont: 2017. 04. 14.-16.   3 nap ( 2 éjszaka ) 

 
Húsvéti hosszú hétvégénken a Gyalui-havasokat és a legnevezetesebb pontjait fedezzük fel.  
Túrázunk a Tordatúri hasadékban, Felsőpódsága sziklaszorosából felkapaszkodunk a Szkericei Bélavár 
fehér sziklaszirtjeire, és végül a Bányahavasi síparadicsom felöl a hegység legmagasabb pontjáról, a 
még hó borította Öreg-havas 1826 m magas gránittömbjéről gyönyörködünk a környező hegyek 
panorámájában.  
 
Utazás kisbusszal, és saját gépkocsival. Szállás félpanziós ellátással Tordaszentlászlón. 

Túravezető: Veres Zsolt 
 
NÁRCISZFESZTIVÁL AUSZTRIÁBAN  
Időpont: 2017. 05. 25–28. 
 

A május az egyik legszebb hónap az Alpokban, a magas csúcsokat még hó borítja, a zöldellő völgyek 
színes virágpompával gyönyörködtetnek. A hónap vége felé a Dachstein vidékének hegyoldalai sárga 
és fehér virágszőnyeggel vannak bevonva, ilyenkor virágzik az egyik legszebb virág, a nárcisz. Bad 
Aussee-ben pompás virágkarnevállal ünneplik a természetnek ezt a gyönyörű csodáját, a városban 
látványos felvonulás, a közeli tavon pedig virágdíszbe öltözött csónakok kápráztatják el a látogatót. 
Ennek a 4 napos kirándulásnak az egyik legmaradandóbb programja ennek a Nárciszfesztiválnak a 
megtekintése, de emellett elmegyünk néhány látványos alpesi vidékre is. 

Indulás: Budapest, Széna-tér a volánbusz parkolójában. 
Utazás kisbusszal. Túravezető: Katona István 
 
Csíksomlyói Pünkösdi búcsú 
Időpont: 2017.06.02.- 05. 4 nap ( 3 éjszaka ) 

Előzetes jelentkezés alapján létszámtól függően 
 
Hagyományosnak mondható programunk keretében részt veszünk a magyarság legnagyobb pünkösdi 
zarándoklatán, majd nyomába eredünk 
Petőfi Sándor utolsó napjainak a Segesvár melletti csatamezőn és utolsó versének szülőhelyén. 
Bejárjuk Segesvár világörökség részét képező csodálatos várát. Szállást és bőséges pazar ellátást 
mindvégig 
Korondon biztosítanak számunkra vendégszerető székely barátaink. 
Túravezető: Boldizsár Beáta 

 
Utazás légkondicionált busszal. 

 
Radnai havasok - Nagy-Pietrosz csúcs meghódítása 
Időpont: 2017. 06. 09-11.  3 nap ( 2 éjszaka ) 
 

Hétvégi túránkon a Radnai-havasokba látogatunk. Útközben felkeressük a Rozsda-szakadékhoz igen 
hasonló Szamos-debreceni szakadékot. Második napi fő túránkon a Nagy- Pietrosz (2303 m), vagy 
régebbi nevén Horthy csúcs meghódítására vállalkozunk. A bátrabb túratársaink túravezető 
segítségével a Radnai-havasok gerincén tovább haladva a Rebra (2221 m), a Repedő (2074 m), majd a 
Puzdra (2189 m), és a Galac csúcsokat (2048 m) érintve a Cimpoiasa patak völgyében ereszkednek le 
Borsafüred irányába, a többiek a felfelé vezető úton térnek vissza Borsára. Szállásunk Borsafüredi 
panzióban lesz. Harmadik napon a hazaúton a Sárkányok kertje felé teszünk kitérőt, ahol egyedülálló 
sziklaalakzatok sokasága kápráztatja el a túracsapatot. 
Túravezető: Varga Csaba  

 
Hazajáró hétvége – Csongrád Köröstorok 
Időpont: 2017. 06. 16-18.  3 nap ( 2 éjszaka ) 
 

 
Hétvégénket Csongrádon a Köröstorok mellett töltjük. A HAZAJÁRÓ Honismereti és 
Turista Egylet által szervezett programon gyalogtúra kerékpár túra és kenuzás közül 
választhatnak a résztvevők.  
2017.06.17 szombat  
Gyalogtúra: Csongrád- Fahíd – Ellésparti Holt-Tisza – Kablát-sziget – Mámairéti Holt-Tisza 
-  Rácz- Holt-Körös – Csongrád  
Táv: 21 km 

2017.06.18. Vasárnap  
Kerékpáros túra: Csongrád – Tiszaalpár – Lakitelek (ebéd a népfőiskolán) – Tiszaug – Tiszasas – Csépa-Csongrád 
Táv: 74 km 
Kenu túra a csongrádi Holt-Tiszán 
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Boga-Csodavár túra 
Időpont: 2017. 06. 22-24. 3 nap ( 2 éjszaka ) 
 

Első nap a Mézgedi, Czárán Gyula által felfedezett és róla elnevezett cseppkőbarlangot látogatjuk meg, 
majd a szomszédos Biharrózsa (Rosia) faluba utazunk, ahol az egykori baukszit bánya mélyén feltárt 
Farcu kristálybarlangot látogatjuk meg. Este szállásunkon, az Apuseni panzióban vacsora vár bennünket. 
A második napon a Bál-rétről indulva a szomszédos Glavoj rét felé indulunk. Átérve a közkedvelt 
sátrazó helyként is ismert rétre a kék kör jelzést követve folytatjuk utunkat a Csodavárba. 
Harmadik nap a Pádisról a Boga-csűr ritkán látogatott cseppkő barlangját keressük fel a Boga-szirtet 
érintve.  
Utazás nagybusszal. 

 

Cozia-hegység sátras túra 
Időpont: 2017. 07. 20-22. 3 nap ( 2 éjszaka ) 

 
Három napos túránkon a Fogarasi-havasok déli szomszédjához a Cozia-hegység sziklaszirtekkel 
tarkított hegyei közé látogatunk. Korai indulással Aradon és Déván át haladunk Fogaras felé, 
majd Nagyszebentől az Olt folyót déli irányban követve jutunk el Pausa településig, ahonnan a 
Cozia-hegység felé fordulva Mănăstirea Stânişoara (720 m) nevű kolostorig autózunk. Innen 
indul gyalogtúránk. A kék sáv jelzést követjük a Királykő sziklaszirtjeit idéző hegyi terepen, 
melyen a Muchia Vladesei, és a Durduc (1568 m), valamint a Cozia menedékház érintésével a 
hegység legmagasabb pontjáig a Vf. Cozia (1668 m), vagy más néven Ciuha Mare tetejére 
érünk, majd miután egy éjszakát a hegyen töltöttünk ugyan ezt az útvonalat választva térünk 

vissza kiindulási pontunkra.    
 
Utazás kisbusszal, szállás sátorban. 
 
Godján-Szárkő gerinc túra - A Déli-kárpátok gyöngyszemei 

Időpont: 2017. 08. 14.-18. 5 nap ( 4 éjszaka ) 
Augusztusi sátras gerinc túránkon a Godján és a Szárkő-hegységbe látogatunk. 
Járművünket a Kis-havas (Muntele Mic 1802) északnyugati részén hagyjuk, majd a további 
napok felszerelését, ellátmányát átpakolva egy másik járműbe, a túra kiindulási pontjához,  a 
Retyezat déli oldalán található Campusel településig utazunk. 
Innen a piros háromszög jelzésen indulunk felfelé a Jorgován kő 2014 m magas csúcsáig, 
ahonnan már a főgerinc piros sáv jelzése mentén haladunk nyugati irányba. 
Palcin nyeregen át először a Vf. Sturul (2149 m), majd a Vf. Scurtul,  a Vf. Galbena 
(2194 m), a Vf. Micusa (2180 m) érintésével, a legmagasabb pontjáig a Godeanu 2229 

m magas csúcsára. 
Itt átváltunk a piros kör jelzésre, mely a szomszédos Szárkő-hegység 2080 m magas gerincére vezet át bennünket 1650 m-ig 
történő ereszkedéssel, és a Vf. Prislop (1962 m) érintésével. 
A Szárkő gerincén ismét nyugatnak indulunk a piros sáv jelzésen a Vf. Bode 2169 m csúcsáig, majd nem sokkal ez után elérjük 
a Szárkő csúcsát (Vf. Tarcu 2190 m). 
Ettől a ponttól már lefelé haladva a Cuntu meteorológiai állomás érintésével érjük el a Kis-Havas (Muntele Mic 1802 
m) oldalában hagyott járművünket, és elindulunk hazafelé. 
 
Teljes táv 62.5 km, összes szint + 2555 m 
Utazás kisbusszal és saját gépkocsikkal. Túravezető: Veres Zsolt 
 
Béli-hegység hosszában sátras túra 
Időpont: 2017. 08. 26-27. 2 nap ( 1 éjszaka ) 

 
Két napos sátras túránk Mennyházáról indul. A kék sáv, majd a sárga kereszt jelzést követve érjük 
el a Tinoasa rétet, majd tovább haladva a karszt jelenségekkel teli Bratcoaia rétre jutunk . Innen az 
egykori erdészeti vasút mentén a 800 m magas Caca csúcs érintésével jutunk táborhelyünkig a 
Tárkányka patak forrása környékén. Másnap a tárkányka patak mentén jutunk le az azonos nevű 
faluba, majd átvágunk a Mérági-szakadék felé, ahonnan Mérág faluba, utunk végcéljához érünk.   
 
Utazás kisbusszal, szállás sátorban. 
 
 

 
 
 
 
 



  Aktualizálva: 2017.10.05. 
 

 

Aranyos menti barangolás 
Időpont: 2017. 09. 25- 27. 3 nap ( 2 éjszaka ) 
 

Három napos programunkon az Aranyos-völgye mentén található nevezetes helyeket, 
barlangokat, és vízeséseket fedezzük fel, könnyű/közepes túra keretében. Így a Rozsda szakadék 
mellett a Szkerisórai jégbarlang, János-kapu barlang, Tauz vízkelet,  Vércsorog vízesés, Pisoaia 
vízesés, Csigadomb, Malmok völgyének szorosa  is a célpontjaink között szerepelnek. 
 
Utazás légkondicionált kisbusszal, szállás félpanziós ellátással Felsőgirdán. 
Túravezető: Kocziha Attila 
 

 
Királykő gerinc túra 
Időpont: 2017. 09. 08.-10. 3 nap ( 2 éjszaka ) 

 
Az év egyik legnagyobb kihívásaként a Déli-Kárpátok egyik gyöngyszemét, a Királykő gerincét 
célozzuk meg. 
Első éjszaka a hely keleti oldala mellett sátorozunk, majd másnap innen indulunk teljes 
felszerelésünkkel a gerincre, melyet két nap alatt járunk végig úgy, hogy egy éjszakát a gerinc 
egyik menedékházában töltünk. 
Egy utolsó, a hegygerincen töltött éjszakát követően teljes felszereléssel vonulunk vissza a 
járműveinkhez, hogy búcsút intve a Királykő hegyeinek elinduljunk haza 
 
       Utazás kisbusszal, és saját gépkocsival 

       Túravezető: Kocziha Attila 
 

Kapacina mellékgerinc túra 
Időpont: 2017. 09. 23.-25. 3 nap ( 2 éjszaka ) 

 
A Déli-Kárpátok regáti oldalában, Olténiában rejtőzködve él egy vad mészkő szirtekkel és 
szurdokvölgyekkel gazdagított hegység a Kapacina. E csodás hegynek az oldalgerincére a 
Masivului Buila-Vânturariţa és a tövében megbújó Kulcs-szoros (Cheile Cheia) felfedezésére 
híjuk a kalandvágyókat. 
 
       Utazás kisbusszal, és saját gépkocsival 

       Túravezető: Erdős Dániel  
 

 
 

Erdélyi körút várlátogatással 
Időpont: 2013. 09. 21.- 24. 4 nap ( 3 éjszaka ) 

 
Közel egyhetes kirándulás keretében járjuk be Erdély szebbnél szebb vidékét. Szállásunkat 
székely családok különleges vendégszeretetének köszönhetjük, mely nem szűkölködik sem 
ételben, sem italban. 
 
Utazás kisbusszal. 
Túravezető: Kocziha Attila 

 
Körösfeketetó régiségek vására 
Időpont: 2017. 10. 11. 1 nap ( 0 éjszaka ) 

 

Közép Európa legrégebbi még élő hagyományú vásárán 
veszünk részt, mely nem csak a régiségekről, hanem gasztronómiai értékéről is nevezetes. 
 
Utazás kisbusszal. 
Túravezető: Boldizsár Beáta 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Aktualizálva: 2017.10.05. 
 

 

Beigli égető év végi sátras túra 
Időpont: 2017. 12. 27.- 28. 2 nap ( 1 éjszaka ) 

 
Két napos extrém túránkon Kalotaszegről, Havasrogozról indulva helyenként hótalpazva 
haladunk a Nagyhavasok kék jelzéssel kitűzött főútvonalán. Éjszakánkat a Tolvajos-kő tövében 
sátorban töltjük. 
 
Másnap folytatva utunkat a Szeglet-havas, Istenek-havas, és a Mező-havas érintésével érünk 
Biharfüredre. Utazás kisbusszal 
Túravezető: Varga Csaba 

 
Szilveszter a Hargitán 
Időpont: 2017. 12. 29.- 2018. 01. 02. 5 nap ( 4 éjszaka ) 
 

Óév búcsúztató és újévet köszöntő túra Erdélyben. Síelünk, hótalpazunk 
a Hargita lejtőin. A bátrabbak számára lehetőség nyílik motoros szánozásra is. 
Esténként székely házigazdáink vendégszeretetét élvezzük. 
Szilveszterkor műsoros est keretében lépünk át az újév küszöbén.  
Szállás családi panzióban félpanziós ellátással. 
Túravezető: Kocziha Attila 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 
Lehetőség van a meghirdetettől eltérő időpontban túrázni, kirándulni, akár egy a "Túráink..." címszó alatt nem szereplő helyszínre, 
Erdélyben, ill. Románia egész területén. 
 
Amennyiben saját időpontban baráti társasággal, kollégákkal túráznál velünk, úgy mielőbb vedd fel a kapcsolatot szervezőinkkel, 
és mi egyedi feltételekkel megtervezzük a túraprogramot, valamint túravezetőt biztosítunk. 
 
Szeretettel várjuk a jelentkezésedet! 

 
Kérjük, hogy adjátok tovább egyesületünk és programjaink hírét! 

 
További részletek és jelentkezés: 

Mobil: +36 20 997-9497 
Mail címünk: office@bihariturak.hu 


