
Kedves Barátunk! 

 

Megvan a TÁBOR 

 időpontja és programja! 

 Íme: 

KISÚJBÁNYA  (Mecsek) 
www.varazsvolgyben.atw.hu 

 

2013. július 15. hétfő - július 20. szombat 

5 éjszaka/6 nap 

A táborhoz menet közben is lehet csatlakozni! 

Ha csak 2-3 napra szeretnél jönni, akkor is szeretettel látunk!!! 

 

  

Kisújbánya a Mecsek hegység keleti részén található. Kelet-

Mecsek látnivalókban, geológiai, növénytani érdekességekben 

való gazdagsága miatt a túrázók egyik paradicsoma a 

térségben. 

 Táborhelyünk ennek a lenyűgöző szépségű és nyugodtságú 

körzetnek a közepén, az erdőben van.  
 

Program: 

HÉTFŐ: 

9.00-10.00 Érkezés, szállásfoglalás 

10.00-11.00: Reggeli: Tarhonyás lecsó, Tea 

11.00-15.00 Környék feltérképezése 

                  Kirándulás a Cigány-hegyre 

15.00-16.00 Ebéd: Zöldségleves 

                             Paprikás krumpli uborkasalátával 

http://www.varazsvolgyben.atw.hu/


16.00-17.00 Pihenés, beszélgetés, szabadprogram 

17.00-19.00 Vas Győző 

19.00-20.00 Vacsora: húsos tészta sajttal 

20.00 - Indián Tűzszertartás Szabó András házigazdánk vezetésével 

 

KEDD: 

7.00: Ébresztő 

7.30-8.30 Jóga, Reggeli meditáció a fenti réten 

10.00-11.00: Reggeli: Tavaszi omlett zöldségekkel 

11.00-15.00 Kirándulás Óbányára 

15.00-16.00 Ebéd: Krumpli leves barna kenyérrel és póré hagymával 

                             Túrós csusza pörccel 

16.00-17.00 Pihenés, beszélgetés, szabadprogram 

17.00-19.00 Vas Győző 

19.00- Vacsora, közös szalonnasütés a tábortűznél, (szalonna, hagyma, 

paradicsom, paprika, kenyér,) 

SZERDA: 

7.00: Ébresztő 

7.30-8.30 Jóga, Reggeli meditáció a fenti réten 

9.00-10.00: Reggeli: Zöldséges rántotta tepsiben 

10.00-14.00: Kirándulás Püspökszentlászlóra 

14.00-15.00: Ebéd: Borsóleves 

                              Rakott krumpli sok tejföllel, savanyúsággal 



15.00-17.00: Pihenés, beszélgetés, szabadprogram 

17.00-19.00: Vas Győző 

19.00 - 20.00: Vacsora: sajtos - sonkás tészta 

20.00 - Tibeti tűzszertartás Jaksa János vezetésével 

 

CSÜTÖRTÖK: 

7.00: Ébresztő 

7.30-8.30 Jóga, Reggeli meditáció fent a réten 

9.00-10.00: Reggeli: virsli, sült virsli, majonézes krumplislátával, kechup, mustár, 

kenyér 

10.00-13.00: Szabad program, pihenés 

13.00-14.00: Ebéd: Csülkös bableves, 

                             Székelykáposzta                             

14.00- Kirándulás a Szitakötők völgyébe, Noémi forráshoz, Zengőhöz 

18.00- Vacsora a tisztáson maradék Csülkös bableves 

                                        maradék Székelykáposzta 

 

PÉNTEK: 

7.00: Ébresztő 

7.30-8.30 Jóga, Reggeli meditáció fent a réten 

9.00-10.00: Reggeli: Svédasztal a megmaradt élelemből 

10.00-11.00: Szabadprogram, csomagolás 

11.00-12.00: Utazás Pécsre Gulyás Judit barátunkhoz 

12.00-13.00: Gulyás Judit koncertje saját dalaiból saját jurtájában 



13.00-15.00 Közös örömzenélés, zenés vezetett meditáció hangtálakkal 

15.00-16.00: Utazás BÓLYBA (35 km) 

16.00- BORTÚRA - Kirándulás Bólyba  

                    Pálinkával, birkapörkölttel és sütivel várnak:) 

                    Ott alhatunk, de vinni kell hálózsákot, plédet! 

SZOMBAT: 

NINCS ÉBRESZTŐ 

9.00-10.00 Reggeli Bólyban 

10.00- UTAZÁS SOMOGYVÁMOSRA A KRISNA VÖLGYBE (126km) 

           www.krisnavolgy.hu/csoportoknak 

           Csoportos idegenvezetés 

17.00 Hazaindulás Gyömrőre 

 

Mielőtt még visszarettennél a tábor kirándulásainak nehézségeitől, 

szeretettel tájékoztatunk a túrák hosszáról, nehézségi fokáról. 
 

Kisújbánya  

 220 km-re fekszik Gyömrőtől, ez kb. 2,5 órás autózás az utolsó 100 km-en már 

gyönyörű tájakon. 

Az utazásról még beszélnünk kell. Itt szeretnénk kérni, hogy jelezze az, aki autóval 

jön, hogy hány szabad hely van az autójában. 
 

 

Óbánya 

Kisújbányától 3,5 km-re van, kb. 1 óra kellemes séta az erdőben. 
 

Cigány-hegy: 

Kisújbánya bejáratánál van, kb. 1,5 km, 45 perc kényelmes séta, gyönyörű kilátóval 

a hegytetőn. 
 

Püspökszentlászló 

4,5-5 km-re található Kisújbányától. 1,5 -2 óra könnyű séta az erdőben, melynek 

jutalma egy pazar arborétum csodálatos környezetben. Megéri, hidd el! 

http://www.krisnavolgy.hu/csoportoknak


Bóly 

55 km-re Kisújbányától. Természetesen autóval utazunk. Ott alszunk, így mindenki 

hódolhat a borozás gyönyöreinek! 
 

Pásztor forrás, Szitakötők völgye 

Járművel közelítjük meg. Kisújbányától egyébként 2 óra gyalog. 
 

Zengő 

Ez a legmeredekebb szakasz. A hegy lábáig autóval fel lehet 

menni, onnan következik 1 óra kifulladás, annak, aki fel 

szeretne jutni a Zengőre! Ez a program nincs konkrétan 

beillesztve, eldöntjük, hogy menni akarunk-e! 

 

A kirándulások könnyű terepen, kellemes 

sétával leküzdhetőek! 
 

Üzemanyag szempontjából fontos tudni a megtett kilométereket: 

Gyömrő - Kisújbánya  (M6) 222 km 

Kisújbánya - Pécs 30 km 

Pécs - Bóly 33 km 

Bóly - Somogyvámos, Krisna völgy 126 km 

Somogyvámos - Gyömrő 210 km 

Összesen: 621 Km 

 

Részvételi díj: 35.000,-Ft, mely tartalmazza  

 

5 éjszaka/6 nap szállás  + teljes ellátás  + kirándulások + programok + Bortúra + a 

Krisna völgy költségeit. 
 

Elhelyezés: 2, 4, 6 ágyas, fürdőszobás szobákban 

 

Étkezés: elsősorban magyaros, házias ízekben gazdag étrend, 

sok zöldséggel, salátával 

 

Utazás egyénileg, illetve megbeszélés szerint együtt az autók összeszervezésével! 

 

 



Szeretnénk 10.000 Ft előleget kérni, 

melyet július 10-ig kérünk befizetni. 

Köszönjük! 

 

 

Amire feltétlenül szükség lesz: 

 

- polifoam vagy pléd a jógához 

- kényelmes ruházat (szabadidőruha, sportcipő) 

- esőkabát, ha nyirkosabb idő lenne 

- meleg ruha, könnyű ruha  

- hátizsák, kulacs vagy üveg 

- szúnyogriasztó, OFF 

- zseblámpa 

- színes ceruza, filctoll, tempera, ecsetek a mandalafestéshez (ha érdekel) 

- esetleg füstölő, gyertya 

- tollas, labda, bármilyen játék a szabadtéri programokhoz 

 

Jelentkezési határidő: július 10. 

 

Várunk szeretettel Téged, családtagjaidat, barátaidat és ismerőseidet! 

 

Szeretettel:  

Heni és János 
 


