KUGLÓFFESZTIVÁL
TÚRAHÉTVÉGE

VÁRALJA
2013. június 21-22.
(péntek-szombat)
Szeretettel várunk minden természetet kedvelő túratársat a váraljai Kuglóffesztivál túráira. A
túrák után mintegy pihenésként ízelítőt kaphatunk a falu sokszínű kulturális életéből és a híres
váraljai kuglófból is. ☺

DOBOGÓ EGYESÜLET

RENDEZŐ:
 7150 Bonyhád,
Budai Nagy Antal u. 3/a

www.dobogoegyesulet.hu

RAJT-CÉL: VÁRALJAI PARKERDŐ BEJÁRATA

2014. JÚNIUS 20. (PÉNTEK)
VÁRALJA FÉNYEI TÚRA
Vezetett nyílt túra a Váralját övező gerinceken
Rajt: 20:30
Táv: kb.6 km
Szolgáltatás: kitűző, csoki
Nevezési díj nincs
Zseblámpáról mindenki maga gondoskodjon!

2014. JÚNIUS 21. (SZOMBAT)
ERZSI NÉNI TÚRÁJA
Rajt-cél: 9:00 -14:00
Táv: 5 km
Útvonal: Váraljai-parkerdő - Kappenvasszer - Váraljai-parkerdő
Szintidő: 2 óra
Szolgáltatás: kitűző, emléklap, kuglóf, ásványvíz, keksz, cukor
Nevezési díj: 500 Ft (MTSZ, TTT tagoknak 400 Ft, 10 éven aluliaknak
ingyenes)
GPS track és az itiner letölthető a honlapról.

KUGLÓFKERESŐ TELJESÍTMÉNYTÚRA 10, 25
Rajt: 7:00 -9:00
Távok:10 és 25 km
Útvonal: Váraljai-parkerdő, Farkas-árok és az azt övező gerincek
Szintidő: A túracsigákat idén is megvárjuk.
Szolgáltatás: kitűző, emléklap, kuglóf, ásványvíz, keksz, cukor
Nevezési díj: 800-900 Ft (MTSZ, TTT tagoknak 700-800 Ft, 10
éven aluliaknak ingyenes)
GPS track és az itiner letölthető a honlapról.

MAGYAR KIRÁLYOK NYOMÁBAN TELJESÍTMÉNYTÚRA
Rajt: 7:00 -8:00
Táv: 50 km
Szintidő: 14 óra
Útvonal: Váraljai-parkerdő – Vár-fő – Réka-vár – Zengő-vár – Márévár –
Dobogó – Váraljai-parkerdő
Szolgáltatás: kitűző, emléklap, kuglóf (kivéve a túracsigáknak), ásványvíz,
keksz, cukor
Nevezési díj: 1000 Ft (MTSZ, TTT tagoknak 900 Ft)
GPS track és az itiner letölthető a honlapról.

A túrák részei a Baranya Teljesítménytúrázója 2014 túramozgalomnak.

KUGLÓFKERESŐ TÚRAVERSENY
RAJT: Az első rajt 8:00-kor, az utolsó 9:30-kor lesz, indítás 5 percenként.
A VERSENY FORMÁJA ÉS KATEGÓRIÁJA: Normáltávú, kötött menetsebességű, alapfokú
„C”kategóriás egyfordulós, nappali, természetjáró, gyalogos tájékozódási
túraverseny.
NEVEZÉSI DÍJ:600 Ft/fő (Előnevezés esetén 500 Ft.)
A VERSENY DÍJAZÁSA:
Minden résztvevő kitűzőt és egy szelet kuglófot kap, kategóriánként az első
három helyezett csapat tagjai éremdíjazásban részesülnek. Eredményhirdetés
15 óra körül.
AJÁNLOTT FELSZERELÉS:
Mecsek turistatérkép, tájoló, toll, óra, elsősegélycsomag.
AJÁNLOTT IRODALOM:
•
Mecsek Természetjáró kalauza (2002) , vagy
•
A Mecsek és a Villányi-hg. Turistaatlasza (2003)
•
varalja.hu

Előnevezés 2014. június 18-ig!
A túrákon való induláshoz sportorvosi engedély nem kell, mindenki
saját felelősségére indul!

INFORMÁCIÓ, NEVEZÉS:
Péter Anna: +3670/280-49-51
drótposta: peter.anna.vb@gmail.com
Bischof Tamás: +3630/450-24-39; 74/452-088
drótposta: fonolit@gmail.com

SZÁLLÁS:
Butschli Péter: +3630/695-12-71
drótposta: butschlipeter@gmail.com

Szállás: házban 2350 Ft/fő/éj, sátorhely 800 Ft/éj.
MEGKÖZELÍTÉS:
Műúton: Bonyhádról Szászvár felé indulva érhetjük el Váralját. A falu déli (felső) végétől
egysávos betonút vezet a parkerdőbe. A Kuglóffesztivál rendezői szerény napidíj
ellenében (kb.500 Ft) a parkerdő elején biztosítanak parkolási lehetőséget. (A
parkerdőbe személygépkocsival behajtani nem szabad.) Akik esetleg különbusszal jönnének,
azokat arra kérjük, hogy a falu végén lévő buszfordulónál szálljanak le és, a kb. 1 km-es utat
gyalog tegyék meg a parkerdőiig.
Autóbusszal: Váralja település Bonyhád, Komló és Pécs (Hosszúhetény) felől közelíthető meg
menetrendszerinti Volán buszokkal. Van olyan járat amely, csak Váralja elágazónál áll meg.
Innen 4 km-re van a parkerdő déli irányban.
Vasúttal: A községnek van vasúti megállója a Dombóvár-Bátaszék vonalon. A megállótól 4 kmre van a parkerdő déli irányban.
GPS koordináták: 46°15'01.9"N 18°25'09.6"E

KAPCSOLODÓ PROGRAMOK:
• KUGLÓFKERESŐ NOWATHLON
Nordic Walking bottal a Kuglóffesztiválon
• A KUGLÓFFESZTIVÁL szórakoztató műsorai.
A fesztivál részletes programját Váralja Község honlapján lehet olvasni.

varalja.hu

