Középkori templomok útja/Reformáció
örökségtúra
Túrakiírás

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség
Nonprofit Kft. újra meghirdeti a három napos szervezett, nyílt kerékpártúrát a Középkori
templomok útján. A Reformáció örökségtúra a vidék legszebb templomait mutatja be, az
útvonal pedig épített és természeti örökségünk látványosságai mellett ezúttal
fesztiválhangulatot is kínál: Szatmárcsekén a hagyományos szilvalekvárfőzésbe
kóstolhatunk bele.
A kerékpártúra Záhonyból indul.
Útvonal:
2015. augusztus 20. (csütörtök): Záhony – Tiszaszentmárton – Lónya – Vámosatya – Csaroda
– Tákos. Teljesítendő táv: 65 km.
2015. augusztus 21. (péntek): Tákos – Márokpapi – Tarpa – Nagyar – Szatmárcseke –
Tiszakóród – Túristvándi – Penyige. Teljesítendő táv: 70 km.
2015. augusztus 22. (szombat): Penyige – Vámosoroszi – Kisszekeres – Nagyszekeres –
Gyügye – Tunyogmatolcs – Mátészalka. Teljesítendő táv: 53 km.
A túra teljes hossza: 188 km
Összes szintemelkedés: 280 m
Programok:
Első nap (2015. augusztus 20. csütörtök):
Indulás: Vonattal Nyíregyházáról 8:05-kor, érkezés Záhonyba 9:14-kor. Záhonyból kerékpárral 9:45kor.
-

Tiszaszentmárton, református templom – a „Nyír Pannonhalma”
Lónya, református templom – a Középkori Templomok Útja gyöngyszeme
„Egy Falat Tündérmező” – ebéd Vámosatyán
Csaroda, református templom – a mosolygó szentek temploma
Tákos, református templom – a mezítlábas Notre Dame
Szállás Tákoson, vacsora falusi vendégasztal

Második nap (2015. augusztus 21. péntek):
Indulás: Tákosról kerékpárral 8:00-kor.
-

Tákos, reggeli
Márokpapi, református templom – a Bereg ékszerdoboza
Tarpa, séta a Tarpai Nagyhegyre
Nagyar, Luby kastély, Petőfi fája
Szatmárcseke, kopjafejfás temető, Kölcsey emlékhely, Nemzetközi Szilvalekvárfőző Verseny –
ebéd
Tiszakóród, Túr bukó
Túristvándi, vízimalom és református templom
Szállás Penyigén – vacsora falusi vendégasztal

Harmadik nap (2015. augusztus 22. szombat):
Indulás: Penyigéről kerékpárral 8:00-kor.
-

Penyige, reggeli
Vámosoroszi, református templom – a titkokat suttogó évszázados kövek
Kisszekeres, református templom
Nagyszekeres, református templom – a gótika legszebb emléke
Gyügye, református templom – Szatmár ékszerdoboza
Tunyogmatolcs, ebéd

Érkezés: Mátészalka, vasútállomásra 14:45-re

Költségek:
Vonatköltség: Nyíregyháza – Záhony és Mátészalka – Nyíregyháza (teljes árú menetjegy 1300Ft és
840Ft + kerékpár jegy 325Ft és 280Ft)
Szállás: Tákoson 3500Ft, Penyigén 2200Ft
Belépők: 200-300-500 Ft
Étkezés: 800-1500-2000 Ft
A
túra
ön k ö l t s é g e s !
A szervezők nem számolnak fel sem szervezési, sem
idegenvezetési, sem túravezetési díjat! A szállások foglalása miatt azonban 5000 Ft-ot kérünk előre
kifizetni.

Felszerelés:
A KRESZ- előírásnak megfelelő kerékpár!
Esővédő ruházat, kerékpárjavító szerszám, elsősegélycsomag, láthatósági mellény, kesztyű, fejvédő,
tartalék tömlő, hátizsák/kerékpáros táska, elemlámpa
Jelentkezés (utolsó határidő) 2015. augusztus 10.
Személyesen a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási
Ügynökség Nonprofit Kft. Benczúr Tér 7. szám alatt Demeter Zsuzsánál, hétfőtől-péntekig 8.00 –
14.00 között a szállásdíj befizetésével. Érdeklődni a dzs@szszbmfu.hu e-mail címen, vagy a 30/4665274-es telefonszámon lehet.
Túravezető: Dobos Péter és Deák Attila

A túrán mindenki saját felelősségére vesz részt, a rendező szervezettel szemben semmiféle
kártérítési igénnyel nem léphet fel.
A program változtatási jogát fenntartjuk!

