Nógrádi kerékpártúra és bányalátogatás
2019-08-04 - 2019-08-04
Gyere velünk és ismerd meg a
kerékpár
nyergéből
természetközeli
módon
DélNógrád vadregényes tájait, ahol
bájos
kisfalvakat,
kulturális
kincseket
fedezhetünk
fel,
kúriákat csodálva érezhetjük meg
az idők szavát és ráadásnak a
nyári
hőségben
egy
mélyművelésű bányában tett
kalandtúra
biztosítja
a
felfrissülést. Hogy még ezt is
fokozzuk, napunkat a Bánkitóban fürödve zárjuk! Ugye jössz
Te is?
MIT TARTALMAZ
A kerékpárok bérleti díját,
A Prónay-kastély
parkjának látogatását,
A felsőpetényi
agyagbánya látogatását,
A szervezést és
túravezetést.

Kiemelt látnivalók
Bánki-tó
Alsópetényi Prónaykastély és kastélypark
Keszegi Huszár-Purgly
kastély
Felsőpetényi agyagbánya
A Cserhát és Börzsöny
vonulatai

MIT NEM TARTALMAZ
Az étkezést,
A további belépőket és
fakultatív programok árát,
A biztosítást.

TÚRAVEZETŐ: Nagy Gergely
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
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a világban, ahol ne tudna tájékozódni. Túráin pedig mindenkit
magával ragad a hegyekhez, a természethez fűződő szeretetével,
kalandos történeteivel.
TÚRAVEZETŐ: Kovács Zsófia
Zsófi már kisiskolásként is utazásokat szervezett játékból húgával.
Majd a nyelvek mellett döntött és a grazi egyetemen német-orosz
szakon végzett. Ausztriában a német nyelv adott volt, azonban az
oroszért már messzebbre kellett utaznia: élt Moszkvában és
Szentpéterváron. Itt döbbent rá, hogy imád utazni. Azóta eltelt pár
év, bővült bakancslistája és a kaparós térképen is több lett a
lekapart terület. Ha éppen nem úton van, akkor Budapest utcáin
idegenvezetőként varázsolja el a városba érkezőket vagy az irodából
felügyeli a történéseket. Számára a legtökéletesebb: élményeket
megosztani másokkal, megőrizni bolygónk csodáit, ösztönözni az
embereket, megkóstolni és megfőzni a különböző tájak nagyszerű
ízeit!
ÚTLEÍRÁS
1. nap Bánk, Alsópetény, Keszeg, Ősagárd, Felsőpetény, Bánk
Találkozó: Délelőtt 09:00-kor találkozunk Bánkon a település
szélén, a Bánki-tó partján található parkolóban. Bánkon a gyors
regisztráció és tájékoztató után felvesszük kerékpárjainkat,
felszerelésünket, majd útnak indulunk, hogy betekerjük a nógrádi
dombokat, és megcsodáljuk a környék mesés kúriáit.

Alsópetény: Első állomásunk Alsópetény, amely a Nyugat-Cserhát
festői völgyében fekszik a Kőhegy lábánál. A település birtokosa a
16. században Werbőczy István országbíró volt, aki a helyiek szerint
itt írta meg híres Hármaskönyvét, a Tripartiumot. Emlékét még ma is
őrzi a falu temploma mellett található ún. Werbőczy-gúla, amelyet a
későbbi birtokos család női tagja, Gyurcsányi Ignácné Blaskovics
Terézia állíttatta családi kriptája fölé. A falu idilli hangulatát csak
fokozza a barokk Prónay-kastély árasztotta elegancia és nyugalom,
amelynek parkját mi is megcsodálunk. Frissítőként felkeressük a falu
Levendula Bárját, hogy a levendula ültetvények között elszürcsöljük
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limonádénkat, majd új erőre kapva tovább indulunk. A falu
határában még egy pillantást vetünk az Andreánszky kúriára, majd a
Cser-tavaknál tett rövid pihenő után tovább tekerünk.

Keszeg: Alsópetényt magunk mögött hagyva fokozatosan
kapaszkodunk felfelé, hogy elérjük a szomszédos Keszeg települését.
Itt bizony taposni kell egy kicsit a pedált, de fáradságunk hamar
elnyeri jutalmát: az emelkedő után végre kinyílik a táj, utunkat a
dombokat betakaró aranyló búzatáblák, gyümölcsösök szegélyezik, a
zöld árnyalatait pedig nem adja vissza sem kép, sem elbeszélés. A
faluközpontba érve, az 1800-as években épült későbarokk és copf
stílusú Huszár-Purgly kastély fogad minket, ahol Madách Imre
gyermekként a nyári vakációt töltötte. A kastélyt ezúttal csak
kívülről vesszük górcső alá, majd folytatjuk utunkat, mert a táj
szépsége egyre csak hívogat.

Ősagárd: Az idáig vezető út szinte felüdülés az eddigihez képest. A
táj nyugalmát a jámboran legelésző tehenek fokozzák, s egy kis
szerencsével akár az erdő sűrűjéből kimerészkedő őzeket is
megfigyelhetünk. A település nevét a középkorban vadászatokhoz
tenyésztett agarakról kapta nevét. A török hódoltság után tótok
érkeztek a faluba, akik rövid idő alatt magukba olvasztották a
megmaradt csekély számú református magyarokat. A falu hegyekkel
szegélyezett zártsága miatt lakossága a mai napig őrzi a szlovák
folklór értékeit, az ősi szlovák nyelvet és szókincset.

Felsőpetény: Ősagárdot elhagyva gurulunk lefelé, miközben a
Börzsöny vonulata tárul szemünk elé. Felszabadító érzés szállni a
biciklin és élvezni a látványt: kicsit olyan ez, mintha mesevilágban
lennénk. Így érjük el Felsőpetény falucskáját, amely egészen a 14.
századig Alsópeténnyel alkotott egy települést. Itt egy különleges
kitérőre invitálunk: kisvonatra pattanunk és leutazunk a „Föld
középpontja felé”. Már az 1920-as évektől működik a falu határában
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egy mélyművelésű agyagbánya, amely megnyitotta kapuit a
nyilvánosság előtt, hogy bemutassa, milyen a bányászok élete. Mi is
bányászbőrbe bújunk és megismerjük a bánya működését!

Bánk: Miután visszatértünk a felszínre, újra drótszamárra pattanunk
és visszatekerünk kiindulópontunkig, Bánkra, ahol letesszük
kerékpárjainkat és felszerelésünket. A nap zárásaként pedig
megmártózhatunk a Bánki-tó kristálytiszta vizében, hogy megfáradt
testünket kiáztassuk.

Bánki-tó: Bánk települése a Cserhát és a Börzsöny lábánál terül el.
Már az ősidők óta lakott volt a terület, de írásos emlékeink először az
14. századtól említik meg. A falu szívében elterülő tó mindig is
vonzotta a természet szerelmeseit, de a község csak az 1970-es
években vált közkedvelt turistacélponttá. A Balatonhoz hasonló
vízhőmérséklete napjainkban is ide csalogatja a környékbelieket. Mi
sem tudunk ellenállni a csábításnak, így túránk zárásaképp
belecsobbanunk kellemes vizébe és ki-ki egyénileg marad fürdőzni,
amíg jól esik. Természetesen a jól megérdemelt lángos és sör sem
maradhat ki a nap végéből.

Táv: 32 km. 194m fel és le. A túra nehézsége: 3.
TUDNIVALÓK
Főváros

Időeltolódás

Úti okmány

Budapest

nincs

személyi igazolvány

Valuta

Nyelv

Kiutazás

Magyar forint (HUF)

magyar

egyénileg

Találkozó és megközelítés
Találkozó: 2019. augusztus 4., vasárnap délelőtt 09:00 órakor
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Bánkon, a település szélén, a tó partján található parkolóban.
https://goo.gl/maps/Km4N4oYUDU71F66n8

Megközelítés személyautóval: Budapestről az M2-es autóúton
egészen a Rétság utáni körforgalomig haladva érhető el Bánk, ahol
Bánk / Romhány irányába kell letérni. Ezen az úton az első település
Bánk.
https://goo.gl/maps/nZoeMiyk63RRZLWi7

Hazautazás: Kerékpártúránk 2019. augusztus 4., vasárnap az esti
órákban ér véget, Bánkon.
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,
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- bizonyos speciális utazások esetében a fentiektől eltérő fizetési
feltételeket is érvényesíthet az Iroda, ezeket azonban az utazás
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: 10-25 fő. Az utat minimum 10 fő befizetése
esetén indítjuk el.

A személyzet a Montivago 2 túravezetőjéből áll. A felsőpetényi
agyagbányában pedig, helyi szakvezetésünk lesz.
A kerékpárok
A kerékpártúrákhoz Neuzer Ravenna női vázas, illetve férfi vázas
kerékpárokat biztosítunk.
Szükséges felszerelés
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Kerékpártúrára szükséges felszerelés:
Ajánlott strapabíró, sportos és kényelmes ruházat viselése, amely
alkalmas a kerékpározásra, ugyanakkor utcai viseletnek is
megfelelő, mivel programunkban kúria megtekintése is szerepel.
Fontos a jól megválasztott, kényelmes edzőcipő, de érdemes
bepakolni jól szellőző esőkabátot és tartalék meleg ruhát (különösen
majd a bányalátogatáshoz). Célszerű olyan speciális kerékpáros
nadrágot hozni, aminek a ülepe vastag szivaccsal bélelt. A
felszerelést érdemes kisméretű hátizsákba pakolni. A fejvédő
használata nem kötelező, de ajánlott, a használata minden
résztvevőnek saját felelőssége.

A bánya látogatáshoz szükséges felszerelés:
A bányalátogatás kb. 1,5-2 órás program lesz a felsőpetényi
mélyművelésű agyagbányában, ahol besétálunk a hegy belsejébe,
hogy megismerjünk különleges karsztjelenségeket, formákat és a
kiépített bemutatóhelyen azt, hogy hogyan bányászták itt a mélyben
az agyagot. A bánya hőmérséklete 10-20 Celsius fok közötti, az első
szakasza hűvösebb, majd a mészkőben vágott járatok kicsit
melegebbek. Ezért fontos, hogy a kerékpárostúrára pakoljon tartalék
meleg ruhát, mert itt arra szükség lesz! Speciális cipő nem kell,
tökéletes ide is a sportcipő.
A túrán kötelező felszerelés a fejlámpa! Hozz mindenképpen
magaddal, pótelemekkel együtt!
Étkezés és ivóvíz
A kerékpártúra közben kevés lehetőségünk lesz élelmiszer
vásárlására és még kevésbé bármilyen étterembe, vendéglátóhelyre
betérni. Éttermet leginkább csak Bánkon találunk majd túránk
végén. Ezért megfelelő mennyiségű szendvicset vigyünk magunkkal
ebédre. Ajánlott, hogy legyen nálunk továbbá néhány energia-,
müzli- vagy csokoládészelet, szőlőcukor, esetleg gyömölcs (ha
gyümölcsöt pakolunk figyeljünk rá, hogy ne nyomódjon szét!).
Legalább 1,5 liter ivóvízzel induljunk útnak.
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Csomagolás
Kerékpártúrára ajánlott egy kis méretű kerékpáros- vagy egyszerű
túrahátizsákba pakolni.
A kerékpártúra nehézsége
A kerékpártúra nehézsége 3-as nehézségű, közepes. Minimális
szintemelkedés van az útvonalunkban és a távolság sem kimagasló.
A túra kezdő és gyakorlottabb kerékpárosok számára is egyaránt
ajánlott. A túracsoportunk átlagsebessége maximum 20 km/óra, ami
azt jelenti, hogy kényelmes tempóban fogunk kerékpározni. A táj
szépsége és a látnivalók miatt gyakran lesz megállónk. Hosszabb
időre ebédszünetre fogunk megállni.

A túra végig nagyon kisforgalmú aszfaltos, viszonylagosan jó
minőségű közúton halad. A túra teljesítéséhez jól jön a kerékpáros
tapasztalat, és fontos, hogy a résztvevők egyben teljesíteni tudjanak
30-35 kilométert. Lényeges továbbá, hogy a résztvevők megfelelően
tudják, kezelni kerékpárt, tisztában legyenek a kerékpárosokra
vonatkozó közlekedési szabályokkal, továbbá ne jelentsenek
veszélyt magukra, társaikra, illetve az utakon közlekedőkre! Kizáró
ok bármilyen szív- és érrendszeri, valamint mozgásszervi betegség.

A kerékpártúrák nehézségét ötös skálán adjuk meg, bővebb
tájékoztatás a tudnivalók menüpont alatt található.
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
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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, köd, rossz látási viszonyok – megváltoztassa a programot a résztvevők egészsége, biztonsága érdekében.
Ez jelentheti a különböző látnivalók vagy programpontok sorrendjének felcserélését, de különösen zord időjárás esetén – 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.

Az utazás ajánlott korhatára: 5-69 év.
SZÁLLÁS
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