
   
A Gödöllői-dombvidéken, ref szám: 02150418 

 
2015. április 18* 
Indulás: 9:00-kor! Gödöllő, vasútállomásról 
 
Amennyiben Budapestről jönnél velünk vonattal: 
Gyülekező: 07:30-kor Budapest, Keleti pályaudvar főbejárat, vonat 8:00kor indul! 
 
A túra: 

- Gödöllő - Vácszentlászló - Tóalmás - Kóka - Isaszeg - Gödöllő útvonalon,  
- főként aszfaltos mellékutakon és kis részben erdei földúton halad 
- 70km hosszú 
- 450 méter szintemelkedést tartalmaz 
- kb. 8 óra időtartamú 
- nehézsége: 3 / 5  (Rendszeresen túrázóknak ajánlott) 

 
Jelentkezés: 
- az alábbi linken: http://bit.ly/jelentkezes_02150418  amennyiben a link már nem aktív, 
elértük tervezett létszámot, további jelentkezést nem tudunk fogadni.  
 
Tudnivalók: 
- a túrát a KRESZ szabályainak betartásával teljesítjük!  
- többször megállunk kisebb-nagyobb pihenőkre, ebédre 
- tervezett létszám 30 fő! 
 
A túrán való részvétel díja: 3000Ft. (Kerékpárosklub tagonak 2000 Ft), mely tartalmazza: 
- a túraszervezés és túravezetés díját 
- frissítőt a túra közben 
- ajándékot a túra végén 
- Tóalmási Andrássy kastélykert megtekintése idegenvezetéssel.  
 
Egyéb költségek: 
- Ha vonattal jönnél: 895 Ft (teljesárú jegy) + 235 Ft kerékpárjegy (oda-vissza összesen: 
2260 Ft, kedvezmények nélkül)  
 
A részvételi díj: 
- átutalható a Magyar Kerékpárosklub részére, az alábbi CIB Bank számlára: 10700488-
48619307-51100005  A közleményben kérjük feltüntetni a jelentkező nevét, és a túra 
referencia számát (02150418) 
- helyszínen készpénzben fizethető 
- ÁFÁ-s számla igényt kérjük előre jelezni! 
 
 
 
 



   
 
 
 
Amit mindenképp hozz magaddal: 
- személyes okmányok, Kerékpárosklub tagsági kártya (ha van) 
- pótbelső, defekt esetére 
- egyéni igény szerint étel, ital/víz! 
- bukósisak viselése ajánlott! 
 
A túrán részt vehet, aki: 
- közúti közlekedésre alkalmas kerékpárral rendelkezik 
- kerékpárvezetésre alkalmas állapotban van, és nem áll semmilyen tudatmódosító szer 
vagy alkoholos befolyásoltság hatása alatt 
- elfogadja, hogy a túra során készült képeket a szervezők felhasználhatják 
- tudomásul veszi, hogy a túrán saját felelősségére vesz részt, és a túra során 
esetlegesen bekövetkező károkért a szervezők nem vállalnak felelősséget! 
- betöltötte a 16. életévét 
 
További információk a http://kerekparosklub.hu/bringaturak oldalon.  
Érdeklődni lehet a tura@kerekparosklub.hu e-mail címen! 
 
* a túra technikai okok miatt, az előzetesen tervezett időpontnál 1 héttel később kerül 
megrendezésre. A kellemetlenségért elnézést kérünk.   
 
 
 
 
 
 


