Iskolánk az idén nyáron kerékpáros vándortábort szervez, amelyre meghívjuk leendő 9.
osztályos tanulóinkat is.
A tábor ideje: 2018. július 20 – 26. (7 nap/6 éjszaka)
Szállás: Szentgotthárd, Őriszentpéter, Nádasd, Oszkó
(sátortáborban,
kollégiumban)

ifjúsági

szállásokon,

Utazás vonattal a Déli pályaudvarról Szentgotthárdra
13:24-kor)

(indulás:

8:30-kor;

érkezés:

Találkozó: 8:08-kor az 1-es vágánynál!!!!!
Hazautazás: Vasvárról 2018. július 26-án, 11:32-kor
Érkezés: 15:29-kor a Déli pályaudvarra
Étkezés: teljes ellátás (napi háromszori étkezés)
Programok:
 kb. 160 km tekerés


strandolás



izgalmas csapatjátékok, tréfás vetélkedők,



kulturális programok

A tábor teljes részvételi díja: 26.600 Ft, amely tartalmazza:




az utazás, a szállás, az étkezés, a programok költségeit;
a csomagok szállítását a táborhelyek között;

kerékpár, sisak, láthatósági mellény és kulacs biztosítását.

Túljelentkezés esetén a résztvevőket tanulmányi eredményük és magatartásból kapott
osztályzataik szerint rangsoroljuk.
A kiválasztott (25 tanuló) a későbbiekben részletes tájékoztatást olvashat az iskola
honlapján.
A Jelentkezési lapot, és az első részletet (10.000 Ft-ot), vagy a teljes összeget
legkésőbb 2018. május 18-ig kérjük a szervező tanárnak, vagy az iskola titkárságára
eljuttatni! A 2. részletet június 25-ig kell befizetni.
További információk: Harmath Zsolt tanár úr: 30/345-05-32; zsolt.harmath@gmail.com
Rimay Nóra tanárnő: 70/379-15-68; rimano@gmail.com

A túra útvonala:
1. nap (július 20.)
Délután érkezés Szentgotthárdra, a szállást elfoglaljuk és átvesszük a
kerékpárokat. Egy rövid túrával kezdődik a vándortábor, melynek keretén belül
megismerkedünk a helyes kerékpárhasználattal és áttekerünk Ausztriába is.
2. nap (július 21.): körtúra Szentgotthárdról (20 km, szintemelkedés:130 m)
A második nap bepillantást nyerünk az őrsági táj szépségeibe és egy körtúrát
teszünk Szentgotthárdról kiindulva. Először Apátistvánfalvára tekerünk, ahol
lehetőség van a valamikori vasfüggöny és határőrség emlékeit bemutató kiállítás
megtekintésére is. Ezután a Hársas-tónál lehetőség lesz fürdőzésre, majd
visszatérünk a szállásra.
3. nap (július 22.): Szentgotthárd – Farkasfa – Szalafő – Őriszentpéter
(26 km, szintemelkedés: 190 m)
Útközben a Pityerszeren található skanzenben betekintést kapunk a természettel
szorosan együtt élő, őrségi emberek életéből. Az napi túra végállomása
Őriszentpéter, ahol 2 éjszakát töltünk. Itt lehetőség nyílik sportolásra (foci,
kosárlabda), este pedig szalonnasütésre.
4. nap (július 23.): körtúra Őriszentpéterről (42 km, szintemelkedés:230 m)
(Magyarföld, Velemér, Magyarszombatfa, Szentgyörgyvölgy, Kerkafalva, Szatta)
A túra közben megismerkedünk az ősi fazekas mesterséggel és megtekintjük a
veleméri román stílusú templomot. Este a szálláson tábortűz mellett a túranapot
tekintjük át.
5. nap (július 24.): Őriszentpéter – Nádasd (32 km, szintemelkedés:130 m)
Ezen a napon tervként szerepel a a szőcei tőzegmohás láprét és a hozzá kapcsolódó
Lápok-háza megtekintése. Az útvonalon érintjük a Vadása-tavat is, ahol jó idő esetén
fürödni is lehet.
6. nap (július 25.): Nádasd – Oszkó (34 km, szintemelkedés:130 m)
Ez a nap sem múlhat el a fürdőzés lehetősége nélkül: a Gersekaráti-tónál lesz erre
lehetőség. Vasváron a katonák útjának megtekintése a napi program része. A nap
végén a szállás az oszkói szőlőhegyen várja a résztvevőket.
7. nap (július 26.): Oszkó – Vasvár (6 km, szintemelkedés:50 m)
A hazautazás a vasvári vasútállomásairól. Az állomásra kerékpárral érkezünk, a
csomagjainkat – az egész heti gyakorlatnak megfelelően - gépkocsival szállítják ide.
Itt történik meg a kerékpárok átadása – átvétele is.

www.bringasvandor.hu/utvonalak/orsegi-kerekparos-vandortabor

