
„Bükki Vándor” 

Vándortáborok a Bükki Nemzeti Parkban - 2009. július 

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság általános iskola felsı tagozatos diákcsoportok részére vándortábort 
szervez. A jelentkezı csoportokat Felsıtárkányban a nemzeti park Nyugati Kapu Oktató- és 
Látogatóközpontjában fogadjuk. 

Tervezett útvonal: Felsıtárkány - Tamás-kút – Répáshuta 

Ellátás: napi egyszeri meleg étkezés, a többi étkezés hidegellátmány jellegő 

Elhelyezés: sátrakban (sátrakat, hálózsákokat a csoportok hozzák magukkal) 

Program 

Elsı nap: Ismerkedés a vándortáborozás gyakorlati ismereteivel, a sátorépítéstıl a térképes 

tájékozódási feladatokig, majd séta a közeli tanösvényen. Délután kerékpáros kirándulás az Esztázkıi-

barlanghoz (kb. 6 km), a cseppkı-barlang megtekintése kiscsoportokban (ehhez fejvédıket, lámpákat 

biztosítunk, meleg öltözékrıl mindenki maga gondoskodik). A barlangszakasz könnyen járható, 

speciális ruházat nem szükséges hozzá, a látogatás idıtartama 15 perc. Ismerkedési est, játékos 

vetélkedı. 

Második nap: Reggeli után csomagolás a túrához, a napi túracsomag összekészítése pakolása 

hátizsákba (a többi csomagot autóval elıreszállítjuk a következı táborhelyre). Indulás a Felsıtárkány – 

Barát-rét – Lök-bérc – Lök-völgy – Tamáskút útvonalon. Útközben a Barát-réti kolostor-rom, a 

Denevér-barlang felkeresése. Délután érkezés Tamáskútra, a szálláshely elfoglalása, sátorépítés, majd 

szabadprogram. Éjszakai túra. 

Harmadik nap: Tamáskút és környéke: túra közben az Imó-kıi idıszakos karsztforrás, 

Zsindelybánya megtekintése, délután szabadprogram, vacsora után elıadás a denevérekrıl, denevér 

megfigyelés (detektor segítségével) és bátorságpróba. 

Negyedik nap: Reggeli után táborbontás (csomagolás, napi úticsomag összekészítése hátizsákba, a 

nagyobb csomagot, sátrakat bepakolása gépkocsiba) majd indulás gyalog a Hereg-réten át a Répáshuta 

irányába. Pihenı/megálló: Bánya-hegy mellett. Érkezés a szállásra a délutáni órákban. Este vacsora 

étteremben.  

Ötödik nap: Túra a Bükk-fennsík Nagymezı területére, a nyílt karszt és a Lipicai ménes 
megismerése, délután a mészégetı felkeresése. Vacsora után csillagles (távcsöves bemutató). 

Hatodik nap: Reggeli után csapatvetélkedı, majd, a vetélkedı eredményhirdetése. Ebéd után: 
táborértékelés, a csapatok munkájának értékelése, táborbontás. Elutazás a helyközi buszjárattal. 
(menetrend: www.elvira.hu) 

 

 



A vándortáborba legalább 15 fıs felsı tagozatos iskolás csoportok jelentkezését várjuk 
minimum két fı felnıtt kísérı tanárral. 

Ajánlott felszerelés 

• strapabíró bakancs, tartalék cipı  
• széldzseki, vagy esıköpeny  
• meleg ruházat  
• sapka vagy kendı a tőzı nap ellen  
• hálózsák  
• fürdıruha, napozókrém, törülközı, tisztálkodó szerek  
• kulacs vagy más üveg (legalább 1 literes)  
• némi készpénz  
• egészségügyi biztosítási kártya fénymásolata 
• jegyzetfüzet, térkép 

Részvételi díj: 20.000 Ft/Fı 

Jelentkezési határidı: 2009. június 1.-ig 

Jelentkezés: Erdei Nikolettánál a Közönségszolgálati Osztályon, tel.: 36/411-581/128, 
 e-mail: erdein@bnp.kvvm.hu 
 


