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A túra rövid leírása

 7 nap / 6 éjszaka

 Hideg reggeli, ebéd és meleg vacsora

 25 000 Ft + utazási költség

JÓ BAKI vagy CIPŐ

bakancs nem szükséges



Mecsek



Utazás

Vonattal: Budapest Kelenföld – Pécs

Odautazás: 7.25 - 10.40

(állomásról a csomagjainkat szállítják)

Hazautazás: 15.14 – 18.00

Utazási költségre pályázatot lehet 

benyújtani (5000 Ft) – részletek később



Heti program

 1. nap  utazás – állatkert - kisebb túra  8 km

 2. nap  Melegmányi völgy - Sikonda 15 km

 3. nap  Kövestető – Zobákpuszta 15 km

 4. nap  Máré vár – Magyaregregy fürdés 7 km

 5. nap  Zengő – Dombay-tó 12 km

 6. nap  Zengővárkony 10 km

 7. nap  Pécsvárad  2 km

≈ 70 𝑘𝑚



Felszerelés

Hideg ebédet csomagolva kapjuk



Étkezések

 Bőséges

 Vidéki nénik főznek

 Mi terítünk

 Általában este meleg vacsora

 Délben úti csomagot kapunk 
csomagolva,
ehhez jár a zsák, amit minden gyerek 
ajándékba kap a tábor elején

 A strandokon lehetőség van költekezésre



Ajándékok

 Póló

 Kulacs

 Uzsonnás vászonzsák

 Tájékoztató füzet
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Táborhelyek:

 1-2. éjszaka: Sikonda, Természetbarátok 

háza (kőépület vizesblokkal, 

áramellátással) 

 3-4. éjszaka: Zobákpuszta(telepített 

sátortábor, kiszolgáló épülettel, 

korlátozott áramellátással) 

 5-6. éjszaka: Pécsvárad – Dombay-tavi

Ifjúsági Tábor, (telepített sátortábor, 

épülettel, korlátozott áramellátással)



Szállás – meleg hálózsák 10 °C és polifoam kell

párnát, pokrócot, tábori ágyat kapunk
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Közép-Mecsek tornyai



Mánfa Árpád-kori templom



Máré vára



Zengő



Rockenbauer Pál sírja



Sikonda – Magyaregregy - Dombay-tó

3 x fürdünk



Pécsvárad



Mi is szervezünk + programokat
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Jelentkezés

 Február 21. 17 óra tájékoztató - szülői

 Március 22.  előjelentkezések határideje

 Március 27.  a táborozók névsorának 

kihirdetése 

 Március 22. 10 000 Ft előleg befizetése

 Május 10. hátralévő összeg befizetése



Táborvezetők

 Antal Anikó (játékszervező)

 Bakacs Judit (túravezető)

 Jordán Mária (természetismeret)

 Mezey Gabriella?


