E-bike túra az Őrségben és a Vendvidéken
2021-06-18 - 2021-06-20
Magyarország egyik legszebb
vidékét nyáron két keréken
fedezzük fel: úti célunk a nyugati
határszegély
varázslatos
hangulatú dombvidéke, az erdők
tarkította Őrség és Vendvidék
lesz. Elektromos kerékpárokkal
tekerünk
dimbeken
és
dombokon, ámulunk a szerek
között, bölényeket lesünk meg,
gyönyörködünk a tiszta vizű
tavakban, felfedezzzük a nép
építészet legszebb alkotásait és
megtöltjük tüdőnket az erdők
friss leheletével. Pattanj fel
velünk
kerékpárjainkra
és
tekerjük be együtt az Őrvidék
legjobb helyeit!
MIT TARTALMAZ
a szállást turistaházban
kétágyas szobákban,
svédasztalos reggelit,
menüválasztásos
vacsorát,
az elektromos kerékpárok
bérleti díját,
szakvezetést az Őrségi
Nemzei Parkban,
belépőt a Veleméri
Szentháromság
templomba,
a szervezést és
túravezetést.

Kiemelt látnivalók
Őrség
Vendvidék
Őrségi Nemzeti Park
Szőcei tőzegmohás láprét
Pityerszer
Szalafő
Vadása-tó
Kétvölgy
Velemér
Szentgyörgyvölgy
Magyarszombatfa
Őriszentpéter

MIT NEM TARTALMAZ
az utazást a helyszínre,
a további étkezéseket,
a belépőket és fakultatív
programok árát,
a biztosítást.

TÚRAVEZETŐ: Nagy Gergely
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Gergő éppen hogy megtanult járni, vándorútra indult a népmesék
nyomán hamuban sült pogácsával tarisznyájában. Ezt a szokását
mostanáig sem nőtte ki, folyton új kalandokat keres, és nem tud
megülni a fenekén. Egyetemi évei alatt elcsábították a hegyek, nem
csoda hát, hogy gyakran visszatér Erdély és a Balkán érintetlen
helyeire, ahol még egyedül tud lenni a természet csodáival.
Ausztriában és Németországban töltött évei alatt pedig
szabadidejében az Alpok ösvényeit járta, s mára már úgy ismeri a
vidéket, mint a tenyerét. Igazi két lábon járó térkép: nincs olyan pont
a világban, ahol ne tudna tájékozódni. Túráin pedig mindenkit
magával ragad a hegyekhez, a természethez fűződő szeretetével,
kalandos történeteivel.
ÚTLEÍRÁS
1. nap Őriszentpéter, Pankasz, Vadása-tó, Szőce, Szaknyér, Viszák,
Bárkás-tó, Őriszentpéter
Találkozás Őriszentpéteren: Délelőtt 11:00 órakor találkozunk az
Őrség központjában, Őriszentpéteren, az Őrségi Nemzeti Park
Harmatfű Természetvédelmi Oktatóközpontja előtt. A regisztráció
után röviden megbeszéljük a hétvége programját. Utána elfoglaljuk a
szobáinkat, majd egy félnapos őrségi kalandozásra indulunk
Őriszentpéterről a Zala völgyén két keréken.
Pankasz: Napunkat Pankasz bájos haranglábával kezdjük, amellyel
a település már 1755 óta büszkélkedik. Nem csoda hát, hogy az az
Őrség jelképévé vált.
Vadása-tó: Ezután a kristálytiszta vizű, 12 forrás táplálta Vadásatónál pihenünk meg, melyet sokan az Őrség legszebb vizének
tartanak. Itt röviden megpihenünk, s akinek kedve van, akár meg is
mártózhat a tóban. Felfrissülve folytatjuk utunkat, immár a Szöcepatak völgyében.
Szőcei tőzegmohás láprét: Az Őrségi Nemzeti Park egyik
leghíresebb és legjelentősebb, fokozottan védett területe.
Különleges természeti értéke az évszázados hagyományos paraszti
gazdálkodásnak köszönhetően maradt fenn. Kerékpárjainkat a Lápok
háza látogatóközpontnál hagyjuk és rövid gyalogtúrát teszünk a
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lápréten. Hosszú pallósoron vezet át utunk a lápréten, hogy
megismerkedjünk a láprét érdekesebbnél-érdekesebb növényeivel
és ritka fajaival.
Szaknyér: Innen az Őrség egyik legkülönlegesebb és talán
legcukibb állatait látogatjuk meg - betérünk ugyanis egy
alpakafarmra. Habár nem őshonos állatokról va szó, mégis mindenkit
elvarázsolnak hosszú nyakukkal és "bubi" fejükkel. Ha megcsodáltuk
ezeket a bohó állatokat, egy finom kávéval vagy limonádéval
frissíthetjük fel magunkat a Vadregényes erdő- és faluszéli
kávézójában.
Bárkás-tó: Szaknyérről Viszákot érintve vadregényes erdőségeken
át tekerünk, hogy napunkat a Bárkás-tó védett területének
megtekintésével zárjuk. Őriszentpéterre visszaérkezve finom
vacsorával pótolhatjuk az elégetett energiát. Este pedig
társasjátékkal fűszerezett estével ismerjük meg egymást. Táv: 53
km, szintemelkedés: 213 m fel és le, 100 % aszfalt.
Szállás: vendégházban, ellátás: fakultatív vacsora.
2. nap Őriszentpéter, Szalafő, Farkasfa, Orfalu, Apátistvánfalva,
Kétvölgy, Hársas-tó, Őriszentpéter
Reggeli: Finom reggelivel indítjuk a napot, majd itt tartózkodásunk
leghosszabb kerékpártúráját tesszük meg. E-bike túránk során
szemezgetünk az Őrség és a Venvidék csodáiból.
Őriszentpéter: A szállásunktól nem kell messze tekerjünk, hogy
utunk első látnivalóját megcsodáljuk. A jellegzetes szeres
Őriszentpéter szélén, a Templomszer legmagasabb pontján áll a
román kori Szent Péter templom és a középkori téglaégető
építménye. A román kori templom 1230 körül épülhetett, majd a
török korban erődítménnyé alakították: bástyákkal, sánccal és
árokkal vették körül. Ezeknek emlékét ma már csak a
templomkertben található sáncárok őrzi, ugyanis 1664-ben a törökök
megostromolták és elpusztították.
Szalafő: Innen tovább a Zala forrásáról elnevezett Szalafőre
tartunk, ahol a dombtetőkre épült, szorosan összehúzódó,
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egymáshoz bújó házak, ún. szerek birodalmában folytatjuk
kalandjainkat. A hét hegyháton épült Szalafő dimbes-dombos vidékét
szerről-szerre barangoljuk be, hogy megleljük a legszebb természeti
és épített kincseket. Járunk a Papszerben, a Felsőszerben, őrségi
rétest kóstolunk, majd Pityerszerbe az Őrség népi építészetébe
kaphatunk betekintést. Megtudhatjuk többek között, hogy milyen is
egy kódisállásos ház. Pityerszerben megcsodáljuk az Őrségi Népi
Műemlékegyüttes skanzenjét, aztán az Őrségi Nemzeti Park egyik
legkülönlegesebb látnivalója, a bölényrezervátum következik. Majd
Szalafőről Papszeren keresztül, Farkasfa felé vesszük az irányt.
Vendvidék: Kellemes erdőkön át kanyargó, dimbes-dombos úton
tekerünk át az Őrségből a Vendvidékre. A világtól elzárt, dombok
között megbújó, szétszórt falvak tája, a Vendvidék nevét az itt élő
vendekről kapta. A Vendvidéket gyakran keverik és mossák össze az
Őrséggel. Bár nagyon hasonló vidéken járunk, de a különbségeket
könnyű meglelni. Az őrségi szerek helyett itt szórványfalvakkal
találkozunk. Kicsit hasonlóan az alföldi tanyákhoz, itt a
szomszédokat messzebb kell keresni, egy dombon jellemzően csak
egy ház áll, melyet legelők, erdők, apró szántók ölelnek körbe. Ezen
a különleges vidéken folytatjuk napunkat. Orfaluban megpihenünk
a Fűszertár Füveskert és Teaházban, majd megmásszuk
Apátistvánfalva meredek emelkedőit. Innen pedig Kétvölgy kilátóját
vesszük célba. A Katalin-hegyen álló kilátóból kiváló panoráma nyílik
osztrák és a szlovén hegyek felé. Folytatva utunkat felfűzzük
Permisét és Ritkaházát, hogy jobban megismerjük a Vendvidék
csodáit. Utunk dimbes-dombos utakon vezet, majd Apátistvánfalván
áthaladva napunk végén a paradicsomi szépségű, bájos, erdők
ölelte a Hársas-tónál pihenünk meg és akár meg is mártózhatunk az
érintetlen természetben, festői környezetben. Miután felfrissültünk
Farkasfán át térünk vissza Őriszentpéterre. Táv: 59 km,
szintemelkedés: 575 m fel és le, 100 % aszfalt.
Szállás: vendégházban, ellátás: reggeli és fakultatív vacsora.
3. nap Őriszentpéter, Magyarszombatfa, Velemér, Szentgyörgyvölgy,
Magyarföld, Szatta, Őriszentpéter
A mai napon egy igazi élménytúrára eredünk kerékpárjainkkal. Ez az
útvonal az Őrség legszebb látnivalóit fűzi fel a települések között
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vezető alsóbbrendű utakon tekerve, kiemelve azok legszebb,
leglátványosabb részeit.
Magyarszombatfa: Reggeli után nyeregbe pattanunk és
Őriszenpéterről áttekerünk Bajánsenyén, a gerencsérek falujában,
Magyarszombatfán pedig már meg is állunk. Elsőként a falu feletti,
Magyarszombatfa és Pártosfalva között emelkedő Ritási-dombot
másszuk meg. A domb tetején álló kilátóból pazar kilátás tárul fel a
Szentgyörgyvölgyi-patak vidékére és a szlovéniai szelíd lankák
irányába. A domb után a falu vár ránk. Magyarszombatfán élnek a
híres őrségi fazekas dinasztiák, melyek közül ma is legalább tíz
család űzi és őrzi ezt az ősi mesterséget. Egy bájos, zsúpfedeles,
döngölt padlójú parasztházban találjuk a kicsi Fazekasmúzeumot,
melyet megtekintünk, majd rövid megállót teszünk az Őrségi
Ínyesmesternél, hogy megkóstoljuk a finomabbnál-finomabb sajtokat
és megnézzük a kecskefarmot.

Velemér: Innen a közeli Velemérre kerekezünk át. Ez az apró falu
büszkélkedhet hazánk egyik legjelentősebb középkori műemlékével,
az Aquila János készítette freskókkal ékesített, csodálatos erdei
környezetben
megbújó
Szentháromság-templommal.
Mi
is
megcsodáljuk ezt a kis ékszerdobozt, majd folytatva utunkat egy
újabb csodálatos templomot tekitünk meg.
Szentgyörgyvölgy: Velemér után egy újabb kedves falu, a Hetés,
az Őrség és Göcsej határán fekvő Szentgyörgyvölgy festett, kék
kazettás mennyezetű református temploma vár ránk. A NyugatDunántúl egyik legszebb műemléke 1787-ben épült, a türelmi
rendelet kihirdetése után. Ekkor még nem volt tornya, ezért egy kis
fa haranglábat emeltek a templom mellé. Legnagyobb értéke a
festett kazettás famennyezet, amelyen 88 darab téglalap alakú,
kékre festett, bárányfelhőkkel díszített fatábla látható.

Kerka-völgye: Innen a vadregényes Szentgyörgyvölgyi Tájvédelmi
Körzeten át érkezünk meg a Kerka-völgyébe. A szálaló
erdőgazdálkodásnak köszönhetően szinte természetes állapotban
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őrizte meg a táj eredeti, erdős arculatát, így az itteni erdőkben szinte
valamennyi fakorosztály megtalálható. Az erdők után a Kerka
kiszélesedő völgyében folytatjuk utunkat, ahol már néha a Via Sancti
Martini, vagyis a Szent Márton Gyalogos Vándorút jelzéseivel is
találkozhatunk.

Nagyrákos: A Kerka vidéke után Szatta falucskáján át érkezünk
meg a völgyhídjáról nevezetes Nagyrákoshoz és a még patak
nagyságú Zalához. Innen tekerünk át Őriszentpéterre. Táv: 54 km,
szintemelkedés: 408 m fel és le, 100 % aszfalt.

Hazautazás: A programunk délután zárul, Őriszentpéteren
búcsúzunk egymástól. Ha már az Őrségben járunk, akkor a bringázás
után érdemes betérni a híres Pajta Bisztróba, hogy megkóstoljuk a
vidék legfinomabb ízeit.
Ellátás: reggeli.
TUDNIVALÓK
Főváros

Időeltolódás

Úti okmány

Budapest

nincs

személyi igazolvány
vagy útlevél

Valuta

Nyelv

Kiutazás

Magyar forint (HUF)

magyar

egyénileg

Találkozó és megközelítés
Találkozó: 2021. június 18-án, pénteken délelőtt 10:30 és 11:00 óra
között az Őrség központjában, Őriszentpéteren, az Őrségi Nemzeti
Park Harmatfű Természetvédelmi Oktatóközpontja előtt.
Térkép
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Megközelítés személyautóval: Budapestről az M1-es autópályán
át a Győr közelében található 129-es lehajtónál letérve, az M85-ös
autóúton Szombathelyig haladva, majd a 86-os és 8-as úton
Körmend városán áthaladva egészen Csákánydoroszlóig utazva,
majd ott letérve Őriszentpéter irányába érkezünk meg.
Térkép
Hazautazás: Túránk 2021. június 20-án vasárnap a késő délutáni
órákban ér véget Őriszentpéteren.
Jelentkezési, módosítási és lemondási feltételek
A jelentkezést követő munkanapon küldd el irodánk számára az
utazás előlegét, ellenkező esetben törölnünk kell foglalásod! Ha a
jelentkezés után mégis meggondoltad magad, és nem kívánsz
utazni, írásban jelezd ezt irodánknak! Mindaddig nem foglalunk
számodra szállást illetve programot, amíg az utazás előlege meg
nem érkezik a bankszámlánkra.

Az utazási szerződés csak akkor lép hatályba, ha az iroda írásban
értesít jelentkezésed feltétel nélküli elfogadásáról. Ezen értesítésig a
jelentkezésedet bármikor visszavonhatod és a befizetett előlegedet
az iroda visszafizeti.

A jelentkezéskor (foglaláskor) az alábbi összegű előleget kell
befizetni:
- a részvételi díj 40 %-át, amennyiben a megrendelés az utazás előtt
több mint 30 nappal történik, és ha az Iroda közreműködőjével kötött
szerződés nem ró ettől szigorúbb kötelezettséget az Irodára,
- a teljes részvételi díjat, ha az utazás kezdetéig 30 nap vagy annál
rövidebb idő van hátra, vagy ha 50.000,-Ft-nál kisebb értékű a
részvételi díj,
- bizonyos speciális utazások esetében a fentiektől eltérő fizetési
feltételeket is érvényesíthet az Iroda, ezeket azonban az utazás
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meghirdetésekor és a jelentkezéskor a Megrendelő tudomására
hozza (pl. ha az Iroda közreműködőjével kötött szerződés fentiektől
eltérő szigorúbb kötelezettséget ró az Irodára.)

A jelentkezés (foglalás) után fennmaradó összeget (azaz a
kiegészített teljes részvételi díjat) az utazás megkezdése előtt
legkésőbb 30 nappal ki kell egyenlíteni az irodában. Amennyiben a
fizetési kötelezettségednek nem teszel eleget, az iroda a szerződést
felbontottnak tekinti, és nem áll módjában előlegedet visszafizetni.

A lemondási feltételek a lemondás idejétől függenek. Az utazás
megkezdése előtti 90 napon túli lemondás díjmentes. Ha az utas 90
napon belül mondja vissza a részvételt, úgy a következő útlemondási
díjak (sztornó díjak) érvényesek:
- 90-61. napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 40 %-a;
- 60-21. napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 80 %-a;
- 20 napon belüli lemondás, valamint utazás megkezdésekor történő
meg nem jelenés esetén a részvételi díj 100%-a.
Létszám és személyzet
Tájékoztató létszám: 14 fő. A létszám korlátozott! A személyzet a
Montivago 1 túravezetőjéből és az Őrségi Nemzeti Park
munkatársából áll.
A túravezető változtatásának jogát fenntartjuk.
Szükséges felszerelés
Programunkban
kerékpárostúrák
szerepelnek,
ezért
ennek
megfelelően válaszd meg a megfelelő ruházatot és felszerelést! A
megfelelően megválogatott felszerelésekkel utazásod, de főleg a
túrák során könnyebben fogsz megküzdeni az elemekkel, eltöltött
időd még inkább élménnyé válhat, ezért gondosan pakolj, gondolj át
mindent!
Olyan túra- vagy edzőcipőt hozz, amit már régóta használsz! Ha az
utazás előtt vásároltál újat, indulás előtt járasd be, nehogy az utazás
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alatt törje fel a lábad!
Válassz kényelmes, strapabíró kerékpáros ruházatot. Hozz magaddal
lélegző anyagból (pl. Gore-Tex) készült esőkabát és esőnadrág,
valamint pakolj tartalék meleg túraruházatot (pl. polárdzsekit).
Ajánlott kifejezetten speciális kerékpáros nadrágot hozni, aminek a
feneke vastag szivaccsal vagy géllel bélelt. Kerékpáros sisakot
kötelező viselni! Amennyiben nem sajátot hozol, akkor biztosítunk
részedre.

Fontos tudni, hogy az elektromos kerékpárokhoz nem tartozik
kulacs- és csomagtartó, ezért a napi túrákra való felszerelésedet egy
kisméretű hátizsákba pakold!

A szálláson ágynemű és törülköző biztosított.
Csomagolás
Két csomagba érdemes pakolni a felszerelésünket. Ajánlott egy
nagyobb táskába rakodni a tartózkodáshoz szükséges felszerelést,
amely kellőképpen strapabíró és lehetőség szerint könnyen zárható
(leginkább a pakolás viszontagságai miatt). A tartózkodásunkhoz
szükséges csomagot a szálláson hagyhatjuk.

A másik csomagunk egy kisméretű hátizsák legyen, amit magunkkal
vihetünk a napi e-bike túrákra, amelyben elfér víz, váltóruha,
személyes iratok stb. Fontos tudni, hogy az elektromos
kerékpárokhoz nem tartozik kulacs- és csomagtartó, ezért a napi
túrákra való felszerelésedet egy kisméretű hátizsákba pakold! Olyan
hátizsákot érdemes választani, amely kényelmes hátkialakítással és
légáteresztéssel rendelkezik, és a több órás túrán is könnyedén
tudjuk a hátunkon hordanik stb.
Étkezés és ivóvíz
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Az utazás ára tartalmaz két alkalommal svédasztalos reggelit és két
alkalommal háromfogásos, menüválasztásos vacsorát. A pontos
menüt az utazás előtt küldjük ki.

Fontos tudni, hogy a túrák közben lesz lehetőségünk élelmiszer
vásárlására (őrségi és vendvidéki ízek kóstolására) vagy étterembe,
vendéglátóhelyre betérni. Ajánlott néhány energia-, müzli- vagy
csokoládészelet, szőlőcukor, esetleg gyümölcs (ha gyümölcsöt
pakolunk figyeljünk rá, hogy ne nyomódjon szét!) megléte is.
Legalább 2 liter/túra ivóvízzel indulj útnak.

FIGYELEM! Amennyiben különleges étrendet folytatsz vagy
ételallergiád van, kérlek, jelentkezéskor ezt mindenképpen jelezd
nekünk, hogy időben tudjuk értesíteni a helyieket. Itt érdemes
kiemelni, hogy amennyiben nem tájékoztattál, vagy csak a
helyszínen értesülünk egyedi igényeidről, előfordulhat, hogy úgy már
nem tudjuk garantálni a számodra megfelelő ellátást. Fontos
azonban megemlíteni, hogy minden igyekezetünk ellenére az
ellátással kapcsolatos egyedi igényeidet kizárólag partnereink
közreműködésével tudjuk megvalósítani. Ez azonban akadályba
ütközhet, a fentebb említett szálláshelyek és szolgáltatások
különbözőségéből és változatos infrastruktúrájából adódóan.
Túrák és nehézség
Ez a kerékpártúránk egy közepes nehézségű kerékpártúra. Az őrségi
és vendvidéki terep változatos szintkülönbsége miatt, hogy
utazásunk nehézségét könnyítsük elektromos kerékpárokkal
tekerünk végig. A kerékpárokon különböző mértékű fokozattal
állíthatjuk be az elektromos rásegítés mértékét, ennek ellenére az
emelkedők és a különböző felületű útszakaszok leküzdése
mindenkinek más nehézséget jelent. Az elektoromos rásegítés
persze nem azt jelenti, hogy nem fogjuk megérezni az emelkedőket,
de jelentős segítséget és sokkal kevesebb izzadságcseppet jelent. A
változatos terep, a különböző útminőség miatt fontos a kerékpáros
tapasztalat. A túránkon érintett utak nagyon jól jelzettek, végig
aszfaltozott utakon haladunk majd. A túrák távolsága és

10 / 13

szintemelkedése közepesnek mondható, ezért a sikeres teljesítéshez
fontos az átlagosan sportos erőnlét, valamint a túrázásban való
jártasság. A túrákon való részvételhez elengedhetetlen a szédüléstől
való
mentesség,
a
magabiztos
mozgáskoordináció
és
lépésbiztonság. Kizáró ok bármilyen szív- és érrendszeri, valamint
mozgásszervi betegség.

Az egyes napok túráinak nehézségét kilences skálán adjuk meg,
bővebb tájékoztatás itt található: https://montivago.hu/tudnivalok/aturak-nehezsege
Pénzügy
A fakultatív programok árai és belépők:
- Szalafő Népi Műemlékegyüttes: 1200 HUF/fő
Á;raink tájékoztató jellegűek.
Biztosítások és nyilatkozatok
Fontos, hogy az utazáson való részvétel feltétele, hogy megfelelő
balesetbiztosítással rendelkezz, amely a speciális helyszínről történő
mentést is tartalmazza! A túrához legmegfelelőbb balesetbiztosítást
a Montivago partnere, az Európai Utazási Biztosító nyújtja, amit a
jelentkezési lapon választhatsz ki.

Váratlan betegségek vagy balesetek esetén az útlemondási (storno)
biztosítás nyújthat segítséget Neked. Ilyen esetben a biztosító az
útlemondási (storno) biztosításodnak megfelelő önrész levonása
után visszatéríti az utazás árát.

Az időjárás változékonysága miatt a túravezetőnk fenntartja a jogot,
hogy rossz idő esetén – eső, villámlás, köd, viharos szél, korlátozott
látási viszonyok – megváltoztassa a programot a résztvevők
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egészsége, biztonsága érdekében. Ez jelentheti a különböző
látnivalók
vagy
programpontok
sorrendjének
felcserélését.
Amennyiben az időjárás különösen barátságtalan – a résztvevők
biztonsága, egészségük védelme érdekében – el is maradhatnak
túrák. Egy ilyen jellegű döntés a Montivago túravezetőjének
hatáskörébe tartozik és minden résztvevőre kötelező érvényű. Egy
esetleges programváltozás esetén a túravezetőnk minden esetben
alternatív programokat javasol a helyszínen.

Az Iroda az utazáshoz szükséges legkisebb tervezett utaslétszám el
nem érése esetén, illetve ha az utazást a szerződéskötéskor előre
nem látható – ez emberi életet, egészséget vagy vagyonbiztonságot
veszélyeztető – külső körülmény merül fel („vis maior”), a
szerződésben megállapított határidőig, legkésőbb az utazás
megkezdése előtt
- 20 nappal a 8 napnál hosszabb utak esetén,
- 8 nappal a 2 - 8 nap közötti időtartamú utak esetén,
- 48 órával a 2 napnál rövidebb utak esetén a befizetett összegek
visszatérítése mellett elállhat a szerződéstől, azzal, hogy az Iroda
elállása esetén („vis maior” vagy a minimum létszám el nem érése
miatti elállást) az utasnak a szerződésnek megfelelő vagy ahhoz
hasonló szolgáltatást vagy programot köteles felajánlani. Ha az utas
nem fogadja el a felajánlott szolgáltatást vagy programot, akkor az
Iroda köteles az utas által megfizetett részvételi díjat/előleget teljes
egészében visszafizetni.
Irodánk fenntartja magának a jogot, hogy azok jelentkezését
elutasítsuk, akikről korábban azt tapasztaltuk, hogy hozzáállása nem
illeszkedik a Montivago szellemiségéhez, nem csapatjátékos és nem
tud együttműködni irodánkkal, utastársaival és túravezetőivel. Ez
mindannyiunk érdeke, hiszen sem te, sem utastársaid nem tudnak
így felhőtlenül kikapcsolódni.

Az utazás ajánlott korhatára: 14-69 év.
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SZÁLLÁS
Őrségi turistaház
Két éjszakát töltünk Őriszentpéter szívében található, nemrégiben
kialakított, modern turistaházban, melyben kétágyas szobákban
szállunk meg. A szobák mindegyike saját fürdőszobával rendelkezik.
Szállásunkon ezenkívül rendelkezésünkre áll egy teakonyha,
közösségi tér és tágas udvar. A reggelit és vacsorát a szemben lévő
étteremben fogjuk elfogyasztani, melyek árát tartalmazza az
utazás. A szobák mérete, kilátása és felszereltsége eltérő lehet.
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