Két keréken, két országban
Kerékpártúrával összekötött aktív - gasztro élménynap

2019.05.12. (vasárnap)
Töltsön el egy felejthetetlen napot az Őrség, a szlovén Goricko és a szomszédos Vendvidék (Szlovén
Rábavidéken) elbűvölő tájain. Kerüljön kézzel fogható kapcsolatba a tájjal, érezze, élje át Ön is mit
nyújt ezen idilli táj, az illatok, az ételek Ön és Kedves Családja részére.
Természetesen mindezt a kerékpárja nyergéből, eggyé válva a természettel! :)
Ezen a napon megcsodálhatja az Őrség egyik, talán legismertebb épített örökségét Szalafő Pityerszeren. Láthatjuk a vidrák által is lakott Hodosi-tavat, a Dolányi (Dolenci) Szent Miklóstemplomot. Majd egy hamisítatlan vendvidéki helyszínen, Orfaluban, gyönyörű környezetben, a
Vadvirág méhes- és gyógyítókertben fogyaszthatja el megérdemelt ebédjét, ahol az ebédet követően
sétára invitáljuk a kaszáló gyümölcsösbe, illetve ezt követően a méhek titkos életébe kapunk
betekintést, melyhez mézkóstoló is társul.
2019. május 12-én aktívan ismerhetjük meg, fedezhetjük fel a ország nyugati szegletének rejtett
kincseit. Várjuk Önt, Önöket Kedves Családjával, Baráti társaságával együtt!
1 nap 2 ország, RENGETEG ÉLMÉNY!
Jöjjön és legyen részese Ön is! :)

Útvonal: Őriszentpéter - Szalafő - Pityerszer - Őrihodos (Hodos) - Dolány (Dolenci) - Orfalu - Farkasfa Szalafő - Őriszentpéter
Táv: 44 km
Szintemelkedés: 540 m
Útvonal linkje:
https://www.strava.com/routes/18153008
Program:
9:00 Indulás kerékpárral
Az indulás helyszíne: Őriszentpéter, körforgalom melletti szökőkút
Gyülekező: 8:25-tól 8:45-ig
1. megálló + program: 9:30 - 11.00
Szalafő - Pityerszer
Az Őrségi Népi Műemlékegyüttes, majd az eurázsiai vadlovak, európai bölények megtekintése.
2. megálló:
Hodosi-tó
Rövid pihenő, fotózás.
3. megálló:
Dolány (Dolenci) településen

4. megálló + program: 13:00 - 15:30
Orfalu - Vadvirág méhes- és gyógyítókert
Ebéd: 13:00 - 13:45
Palócleves gazdagon.
Tejfölös, lekváros kukoricamálé.
Almafröccs
(Laktózérzékenységet kérjük jelezzék számunkra!)
Ebéd utáni, délutáni program: 14:00 - 15:30
Séta a birtokon. Az oltalom alatt álló kaszáló gyümölcsös megtekintése, ehető - festő- és
gyógynövényeinek bemutatása, majd ezt követően "A méhek titkos élete" című rövid előadás az
üvegkaptárba zárt méhek előtt. Ezt követően mézkóstoló, a kaptár gyógyító kincseinek bemutatása,
vásárlási lehetőséggel.
Várható érkezés Őriszentpéterre: kb. 17.00.

Részvételi díj: 7.800 Ft / fő (felnőtt) ; 10 év alatti gyermekek esetén: 6.700 Ft
Az ár tartalmazza a túravezetést, a belépőjegyet (Szalafő - Pityerszer), az ebédet és az ebédet követő
programokat is!
Egyéb FONTOS információk:

A részvétel regisztrációhoz kötött!
Minimális létszám: 6 fő; Maximális létszám: 20 fő, ezért kérjük jelentkezését időben jelezze
részünkre! A kerékpártúrán mindenki saját felelősségére vesz részt!

Jelentkezési határidő:
2019.05.10.
Regisztráció:
Légrádi Zoltán - 06/20 433-3907 - legradi.zoltan@turabirodalom.hu
Az út során aszfaltos és kavicsos, erdészeti utakon is haladunk.
A túrán való részvételre túra, trekking kerékpár a legmegfelelőbb, de MTB-vel is teljesíthető. A túra
jellegéből fakadóan országúti kerékpár nem javasolt.
A kerékpártúrán a sisak használata KÖTELEZŐ!
Kérjük a jelentkezőket, hogy személyi igazolványt hozzanak magukkal, hiszen a túra egy részében a
szlovén Goricko gyönyörű tájain kerékpározunk.
A kerékpártúrára javasolt mindenkinek hátizsákban esőkabátot, az ebéden kívüli étkezésekre ételt és
italt magával hozni. Technikai probléma esetén a kisebb hibák javítására a túravezetőnél lévő
szerszámkészlet áll rendelkezésre, de nagyobb hiba esetén kölcsönkerékpárt is tudunk biztosítani.
Kerékpárkölcsönzésre is van lehetőség, melyet a jelentkezési határidőig kérünk jelezni.
A kerékpárkölcsönzés díja 2000 Ft/nap.
Kérjük az esetleges ételallergiát jelezze számunkra!
A túra vezetését tapasztalt túravezető végzi.

