BÖRZSÖNYI
KISVASUTAK
2016. szeptember 18.
(vasárnap)









Indulás: Gyülekezés 2016. szeptember 18-án vasárnap, Esztergomban a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium előtt reggel 7:00ig. Bérelt buszunkkal 7:15-kor indulunk Szobra.
Érkezés: 2016. szeptember 18-án 18-19 óra között Esztergomba.
Költség:
3 000 Ft (A költség tartalmazza a buszköltséget és a 3 kisvasútjegyet.)
12/A osztály számára a befizetett osztálypénz fedezi a költséget.
Jelentkezni Fejes Istvánnál (fejesistvanofm@gmail.com) lehet a költség befizetésével szeptember 10-ig!
Étkezést mindenki egyénileg oldja meg. A Frankások indulás előtt reggeliznek, uticsomagban elviszik az ebédet és már itthon
vacsoráznak.
Feltétlenül szükséges: érvényes útlevél vagy személyi igazolvány, diákigazolvány és esőkabát (nem széldzseki)!
Általános felszerelés: saját gyógyszerek, papír zsebkendő, meleg öltözet, kiránduláshoz megfelelő lábbeli (bakancs). Legyen
megfelelő váltás ruha arra az esetre, ha elázol. Személyes irataid, pénzed, telefonod, fényképezőgéped stb. egy műanyag
hermetikusan zárható kis dobozban legyenek, hogy véletlenül se ázzanak el.
Csomagolás: 1 kis hátizsákba pakolj! Ne cipelj a kezedben zacskókat, kis hátizsákokat, dobozokat.

Tervezett program:
Szeptember 18.: Reggel 7:15-kor indulás
Esztergomból. Utazás bérelt busszal Párkányon
és Szalkán át Szobra. 8:00-kor a szobi
vasútállomáson felvesszük azokat, akik itt
szeretnének
csatlakozni
hozzánk.
Innen
továbbutazunk Márianosztrára. Márianosztrán
részt veszünk a 8:30-kor kezdődő szentmisén a
pálosok templomában. A szentmise után indul
túránk a zöld jelzésen. Első csúcsúnk a Kopaszhegy 508
m-es
magasságban,
melyről
reményeink szerint gyönyörű kilátásban lehet
részünk a Dunakanyarra. A Kopasz-hegyi kitérő
után visszamegyünk a zöld jelzésre és folytatjuk
utunkat észak felé. Elérjük a Só-hegy (584 m) és
a Nagy-Sas-hegy (608 m) csoportját, melyek
vulkáni kúpjairól ugyancsak szép panorámában
lehet részünk. Ezután ereszkedni kezdünk,
turistautunk nyugat felé kanyarodik. Elérjük a
Szent Orbán Fogadót és a Nagyírtáspusztát. Itt az
első lehetőség a túrából való kiszállásra, mert
vonatunk délután itt fog eljönni. Aki tovább
túrázik, azzal elkezdünk ereszkedni a sárga
kereszt jelzésen a Kisírtáspusztáig. Itt is ki lehet
szállni a túrából és be lehet várni a délután jövő
vonatot. Kisírtásról a sárga sáv jelzésen
ereszkedünk le Nagybörzsönybe a Hosszúvölgyön át. Kisvonatunk Nagybörzsönyből
15:10-kor indul visszafelé. Márianosztrai
átszállással 17:45-re érkezünk Szobra a
vasútállomásra. Itt felszállunk buszunkra és
visszamegyünk Esztergomba. Térkép forrása: map.hu

