Kedves Sporttársak!
Szeretettel meghívok minden DPSE, és nem DPSE
tagot, a 2022.09.10.-én (szombaton) megrendezésre
kerülő túránkra!
A terv az, hogy Pilisszentlászlóról indulva végig megyünk
a Spartacus-ösvényen, egészen Visegrádig! A túra
útvonala vadászösvény volt, de a gyönyörű dunai kilátás
miatt 2015-ben megnyitották a túrázók előtt is!
A menetidőket és pihenőket most jóval tágabbra
szabtam! Többek között azért is, mert az ösvény mellett, az
Apátkúti-völgyben pisztrángos tavak vannak, és mellettük étterem is, ahol a helyben fogott pisztrángokból
készült ételeket is lehet fogyasztani (részletek lent)! Itt legalább egy órás megállót tervezek, de aki nem
akar halat enni, annak is lesz ott látnivaló!
A túra útvonala az első 2 km-en emelkedik, de összességében Visegrádig lejt! Az első szakasz 8 km-e
után érkezünk az Apátkúti-völgybe. Itt van vadászház, fűvészkert, kis vízesés, rét, pisztrángos tó, és a már
említett étterem. A pihenő után indulunk tovább az ösvényen, ahol teszünk egy kitérőt a panoráma miatt,
és így, nagyjából 4 km után már Visegrád belvárosába érünk. Ha minden jól megy, akkor csaknem két óra
marad, hogy mindenki azt tegyen, amit csak akar! Ehet, ihat, fagyizhat, andaloghat a Duna parton,
bemehet a Királyi palotába. A lényeg, hogy 17:00-kor találkozunk a buszparkolónál (Fő út 8. a Palotaház
Étterem mellett)!
Infók az étteremről:
Sajnos péntektől vasárnapig nem lehet asztalt foglalni, hanem érkezési sorrendben szolgálnak ki mindenkit!
Így, javasolnám, hogy készüljetek úgy, hogy azért valami ennivaló legyen veletek! A hölgy, akivel beszéltem,
azt mondta, hogy megpróbálnak mindenkit kiszolgálni, de nehéz kiszámítani, hogy mikor, mennyi túrázó
érkezik! Az étteremről itt olvashattok:
http://visegradipisztrang.hu/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=28&Itemid=85

Aki szeretne bemenni Visegrádon a Királyi Palotába, a Salamon-toronyba, vagy felmászna a Fellegvárhoz,
azoknak ide írom a belépődíjakat! (Ezen az túrán csak az útiköltség hozzájárulást szedem be, semmi mást,
mivel minden egyéb fakultatív jellegű!)
Királyi palota:
6. év alatt és 70. év felett ingyenes, 6-26 és 62-70 éves kor között 700 Ft, 26-62 éves kor között 1400 Ft
Salamon-torony:
6. év alatt és 70. év felett ingyenes, 6-26 és 62-70 éves kor között 350 Ft, 26-62 éves kor között 700 Ft
Fellegvár:
6. év alatt és 70. év felett ingyenes, 6-26 és 62-70 éves kor között 900 Ft, 26-62 éves kor között 1800 Ft

Indulás: 7:00 Győr, a Városháza mellől, várható érkezés: 19:45 Győr, Városháza
Hozzájárulás: (minden résztvevő által fizetendő)
2.800 Ft/fő DPSE tagoknak
3.600 Ft/fő nem DPSE tagoknak
Jelentkezési és fizetési határidő: 2022.09.02.!
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