
TÁJÉKOZTATÓ az október 16-I (szombat) TÚRÁHOZ 

Az idei 2. természetjárásunkon Királyrét-Nógrád börzsönyi útvonalra várjuk a túrázni vágyókat. A kb. 
12 km hosszú túraúton színes programunk része a királyréti tanösvény (tó, kilátó) és a nógrádi vár és 
vadaspark. Az autóbusz költség 2800 forint a vadaspark belépő 2200 forint lesz tanulónként. Az 
utóbbira alapítványi támogatást igényeltem (várhatóan csökkeni fog a végösszeg).                               
Reggel a szokványostól eltérően 1 órával később indulunk majd, a vadasparkban csak 16 órától indul 
a látogatás (1,5 órás), így a várható érkezés leghamarabb 19 órára tehető.                                                                               
Jelentkezési határidő október 08-a, péntek. Esetlegesen fennmaradó helyekre – azonos költség 
mellett – szülőket, pedagógusokat szívesen látunk. (Ezt indulás előtti napokban egyeztetném).  

Indulás: reggel 9.00 órakor a Szent Imre térről (autóbusz állomás) 

Érkezés: kb. 19.00 órakor a Szent Imre térre  

Költség: 2800 forint + 2200 forint 

Szükséges felszerelés: időjárásnak megfelelő öltözet, túracipő, esőkabát(!), enni-innivaló, telefon 

(fényképezni). Jelentkezni Lovász Lóránd tanító bácsinál lehet. 

  Itt vágd le! 

JELENTKEZÉSI LAP leadása október. 08-a, péntekig. A jelentkezéskor 5000 forintot fizettem. 

Gyerek neve:___________________________________________ Oszt.:____________________ 

Szül. neve:_______________________________________ Tel.: ______________________________    
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