
Bringás vándortábor 

Még van néhány szabad hely!  

Bükk–Aggteleki-hegység vándortábor 

(jelentősen támogatott biciklistábor) 

https://www.bringasvandor.hu/programok-turak/bukk-aggteleki-hegyseg 

 

 

A bringázás élmény – vándortáborozz kerékpáron 

A program célja a sport és a természetjárás, valamint az azon keresztül megvalósuló egészség- és 

környezettudatos életmód támogatása középiskolás fiatalok körében. A résztvevők megismerhetik 

Magyarország természeti értékeit, kulturális örökségét is. 

A kerékpáros vándortáborokról 

A Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség (MAKETUSZ) célja a hazai tájakon történő kerékpározás 

népszerűsítse, ezért 2022-ben 13 térségbe várjuk a diákokat a nyári szünidő alatt. A diákok előre 

megtervezett és biztonságos útvonalakon kerékpározhatnak saját pedagógusaik kíséretében. A csoportok egy 

hét alatt – nehézségi szinttől függően - 150-250 kilométert tesznek meg, és egy-két naponta váltanak 

táborhelyet. Útközben lehetőség van látnivalók megtekintésére, programok igénybe vételére, fürdésre, 

pihenésre. Táboraink tudatosan „zöld” táborok, ahol nagy figyelmet fordítunk arra, hogy minél kisebb 

legyen az ökológiai lábnyomunk. A bringás vándortáborokat úgy terveztük meg, hogy biztonságos és 

kiépített kerékpárutakon lehessen haladni, vagy, ahol ez nincs, ott kifejezetten kis forgalmú utakon vagy 

kerékpározható földutakon, töltéseken lehet tekerni. A MAKETUSZ által biztosított kerékpáros túrakísérő 

az útvonalat jól ismeri. A megtett út hossza naponta változik, 20-70 km közötti. A túraútvonalakat úgy 

állították össze, hogy a felső tagozatos és középiskolás korosztály számára is teljesíthető távolságok 

legyenek. 

A kerékpáros vándortáborban mindenki számára jó minőségű kerékpárt, sisakot, láthatósági mellényt, 

hazavihető technikai pólót és kulacsot, valamint szervizt, pótalkatrészeket biztosítunk, hogy az élményt 

ne gátolja technikai akadály. 

Időpont: 2022. július 7-13. (7 nap, 6 éjszaka) 



Részvételi díj: 

36.000 Ft/fő/hét 

amelyből az 50%-ot kérjük befizetni legkésőbb április 30-ig 

az alábbi számlaszámra, vagy készpénzben: 

OTP: 11773030-07514607-00000000 

Az ár tartalmazza: szállás, ellátás, bicikli + tartozékok bérlése  

Az odautazás nincs benne, de a MÁV 90%-os kedvezményt ad a bringásvándor tábororozóknak. 

Jelentkezés: a tábor díjának 50%-nak befizetésével és a lap alján lévő adatok kitöltésével legkésőbb: 

április 30-ig. 

A második részlet befizetésének határideje: május 27. 

Bármi további kérdésre szívesen válaszolunk: 

Szedenik Enikő (szedenik.eniko@gmail.com) 

Az útvonal: Bükkszentkereszt (Kis-Dél kilátó, Üvegműves ház) 

Répáshuta, (Üvegműves ház, Gyógyító kövek, Ilona ház, Hór-völgy, Gyertyán-völgy, Balla-barlang.) 

Szentlélek (Nagy-mező, Három-kő, Olasz-kapu, Petőfi-kilátó, Szentlélek Turistapark, Pálos 

kolostorromok, Látó-kő) 

Gömörszőlős (Upponyi-szoros, Mohos-tavak, Cserépmúzeum.) 

Aggtelek (Gömörszőlős Ökológiai Intézet Oktatóközpont, Tompa Mihály emlékház.) 

Szögliget (Baradla-barlang, Szádvár romjai, Világ Legnagyobb Könyve) 

 

 

 

 

https://www.termeszetjaro.hu/hu/point/kilato/buekkszentkereszti-kilato-buekkszentkereszt-/23136162/
https://uvegmuvesvendeghaz.eoldal.hu/
https://uvegmuvesvendeghaz.eoldal.hu/
http://kisgalya.hu/kerekparturak-a-bukkben/ilona-haz-tebe-hor-volgy/
https://femina.hu/utazas/hor-volgy/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gyerty%C3%A1nv%C3%B6lgy
https://hu.wikipedia.org/wiki/Balla-barlang
http://regi.bnpi.hu/oldal/nagy-mezo-483.html
https://www.termeszetjaro.hu/hu/point/kilatohely/harom-ko/22918502/
https://www.termeszetjaro.hu/hu/point/kilato/petofi-kilato-balvany-/24375162/
http://turistapark.hu/
https://www.termeszetjaro.hu/hu/poi/kilatohely/lato-koevek/23141492/
https://www.turautak.com/cikkek/latnivalok/termeszeti-ertekeink/upponyi-szoros.html
http://www.anp.hu/hu/kelemer-es-kornyeke-mohos-tavak
http://www.museum.hu/muzeum/2635/Cserep-_es_Kemenycserep_Gyujtemeny
http://www.parasztwellness.hu/galeria/oktatokozpont
http://www.museum.hu/muzeum/251/Tompa_Mihaly_Emlekhaz
http://www.anp.hu/hu/baradla-barlang
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A1dv%C3%A1r
http://www.anp.hu/hu/szinpetri-a-vilag-legnagyobb-konyve


 

 

Bringás vándortábor 

Bükk–Aggteleki-hegység vándortábor (2022. július 7-13.) 

Jelentkezés:  

Jelentkezési lap 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6vOMlg3f3rnkI5ca788ws-UgCagcAEAQKZ_YFugl8NOZR4A/viewform

