UTASTÁJÉKOZTATÓ A SZLOVÁK
PARADICSOM EGYNAPOS GYALOGTÚRÁHOZ
Indulás: reggel 5.45-kor, Budapestről a Népligetből, a Planetáriumtól.
(Odajutás kék metróval, 1-es villamossal...) Találkozás: 05.30-kor!
Cím: Budapest, Hell Miksa sétány – Rapaics Raymund sétány sarok.
Térképen: https://goo.gl/maps/RjwjenQrWk62
Érkezés haza: Késő esti órákban, 23 óra környékén.
Szervező: Rolitúra/Iránytű Utazási Iroda Kft.
Utazással kapcsolatos tudnivalók: Autóbusszal (vagy kisbuszokkal) utazunk Szlovákiába, a
Hatvan, Salgótarján, Rimaszombat útvonalon Káposztafalvára (Hrasubice).
Egyéb program: Időjárástól függően változhat a túra hossza!
Ki jöhet a túrára? Bárki, aki szereti a túrázást, kirándulást és a természetet, kortól és nemtől
függetlenül. Ha átlagos kondival rendelkezel (és elszánt vagy) vagy inkább sportossal, és
szoktál néha túrázni, mozogni, szereted a kalandokat, akkor bátran vállalkozz, mert sok új
élmény vár rád. Családok és baráti társaságoknak is ideális program.
Költség: 9.900 Ft/fő (nagybuszos utazásesetén)
+ 1000 Ft/fő (kisebb buszos utazás esetén)
Erről indulás előtt egy e-mailos tájékoztatót küldünk.
Részvételi díj tartalmazza:
 Utazást kényelmes autóbusszal
 Túravezetést
Részvételi díj nem tartalmazza:
 Belépődíjat a szurdokvölgybe (1,5 Euro/fő)
 Étkezéseket
 Utasbiztosítás (500Ft/fő/túra, ami EUB csoportos biztosítás)
Nem kell fizetni: regisztrációs díjat, útlemondási díjat, szervezési díjat...
Fizetési tudnivalók:
 9.900 Ft-os előleget jelentkezéskor kell befizetni!!! Ha utasbiztosítást is kértél,
akkor annak a díját is (10.400 Ft) célszerű egyben elutalni/befizetni.
 Befizetés átutalással vagy bankfióki befizetéssel (nincs költsége, és egyből megjelenik
a számlán), megoldható. Személyes befizetésre nincs lehetőség.
 Számlaszám: Raiffeisen Bank, 12025000-01458338-00100003
 Közleménybe a foglaló utas/ok nevét, és azt kell beleírni, hogy Szlovák Paradicsom,
és az utazás időpontját!

Egyéb tudnivaló:











Biztosítás ajánlott. A biztosítást velünk is megkötheted, mindössze a születési dátumot
és a biztosított nevét kell hozzá elküldeni e-mailben.
Minél kényelmesebb cipő ajánlott, (magas szárú bakancs), esetleg kamásli is!
Eső esetére esőkabát, széldzseki vagy vékony pulóver
Ha esetleg el/átázunk, legyen buszban tartalék ruházat, csere zokni, stb…
Napszemüveget hozz a napsütés és a szél ellen, a szurdokba melegebb ruhát.
Kis hátizsák a szendvicseknek, folyadéknak, és tartalék ruhának (valamit fej vagy
zseblámpa is ajánlott).
Ajánlott csokoládét és olajos magvakat is a táskába rakni, mint pl. mogyoró,
diákcsemege, pisztácia, stb.
Egyéb praktikus dolgok: sebtapasz, gyógyszerek, termosz hideg itallal, pálinka... 
Elég érvényes személyi igazolványt hozni magaddal.
Eurót itthonról kell hozni, útközben nem lesz lehetőség pénzváltásra!


Időjárás: Magashegységi tájon túrázunk majd, így esélyes lehet egy-egy futó zápor és zivatar
is, de alapvetően az otthoni kellemes hőmérsékletek lesznek a mérvadók. A szurdokban
hűvösebb lehet, így a fázósabbak akár pulóvert, széldzsekit vagy sapkát is hozhatnak.
Túraterv:
A túra közepesen nehéznek tekinthető, a kevésbé edzettek is bevállalhatják, hiszen gyerekes
családok is gyakran megfordulnak itt.
Foglalás:
Utazásainkat, szállásainkat a weblapon és e-mailben tudjátok lefoglalni!
Elérhetőség:
A 0670/278-6852 telefonszámon, vagy az iroda@rolitura.hu címen.

Találkozzunk egy kellemes és nagyon látványos egynapos túrán, a Szlovák
Paradicsomban!

