
A Gaja-völgy Egyesület programtervezete - 2022

Az események részleteiről, a nevezés lehetőségéről tájékozódhattok egyesületünk honlapján, és Facebook oldalán.
www.gajavolgy.hu | facebook.com/gajavolgyiturak | gajavolgy@gajavolgy.hu

III: Zimankó Túra
vezetett gyalogostúra
Várpalota | 2022. február 05. - szombat
Túránkkal megmozgatjuk a téli pihenésben eltu-
nyult testet, felpezsdítjük tagjainkat az inotai dom-
bokon, mely okozhat némi meglepetést a résztve-
vőknek. Szokásainkhoz híven viszonylag rövid távon 
sok élményt és látnivalót kínálunk: középkori temp-
lom, lőtéri kilátó, katonai emlékmű, mind megannyi 
mesélő csoda. Lábunk alatt pedig a Keleti-Bakony 
lassan porladó dolomit dombjai, szemünk előtt az 
éledező természet első jelei.

II. Nőnapi meglepetés túra
vezetett gyalogostúra
Pétfürdő | 2022.03.05. - szombat
Kedves Hölgyek! Ébred a természet, frissül a táj! Mi 
nem maradunk ki ebből, Pétfürdőről vezetett körtú-
ránk érintve a környék főbb látványosságait (Doktor-
szikla, Tányérfenyő, geodéziai torony) jut el Ösküre, 
a csodás kis Kerektemplomhoz. Onnan már csak 
vissza kell térnünk kiinduló pontunkhoz a szépen 
karbantartott Csónakázó tóhoz, ahol mindenki kifúj-
hatja magát.
Kedves Urak! Íme, egy ajándék, mellyel meglephetik 
szívük hölgyét, lánykáikat!

I. Medvehagyma túra
vezetett gyalogostúra - 2022.03.26. - szombat
Évről-évre egyre többen gyűjtik a “slágernövény-
nek” számító medvehagymát. Túránkkal kicsit töb-
bet szerenténk, mint begyűjteni az egy alkalommal 
engedélyezett gyűjtési mennyiséget. Megmutatjuk, 
hogy Bátorkő vára után is van élet a Palotai-Bakony-

ban, s a Fajdas-hegyi kilátás jó feltöltődést nyújt a 
leereszkedéshez Várpalotára.

V. Bakonyi Nyuszitúra
gyalogos teljesítménytúra
Csór | 2022. április 16. - szombat
A Gaja-völgy egyesület immár ötödik alkalommal 
rendezi meg népszerű húsvéti túráját, a Nyuszitúrát, 
melynek most Csór település ad otthont, ahol a Pa-
lotai Bakony sokaknak ismeretlen útvonalait járhat-
ják be a túrázók.

I. Bakonyi Vigasság
gyalogos teljesítménytúra
Tés | 2022.05.07. - szombat
Voltatok már olyan túrán, mely után lazításképp egy 
jót táncoltatok, vagy fáradalmaitokat néptáncosokat 
nézve, népzenét hallgatva pihentétek ki? Itt van rá 
a lehetőség! Gyalogolj Tésről Jásdon keresztül a 
megkapó szépségű, méltán népszerű Római-fürdő 
vizesésig, majd vissza Tés településre. S, ha kifújtad 
magad perdülj be a Bakonyi Vigasságra. Mindenki 
szeretettel fog várni!

II. A Burok-völgy… másképp! 
vezetett gyalogostúra
Bakony | 2022.08.06. - szombat
A vadregényes Burok-völgyről sokan hallottatok, 
volt aki már el is jutott ide. Ám velünk kicsit más-
képp élheted át ezt a különleges természeti értéket, 
az ősrengeteget. A völgyben való bújkálás, mászás 
után lenyűgöző látvány fogad a gerincről. Ámulatba 
ejt innen a hatalmas “árok”, s a körtúra utánozha-
tatlan erőssége lesz a gyümölcse a túrával töltött 
napnak. Csak erős “idegzetűeknek”!

IV. Lendvától a Szlovén Toszkánáig!
vezetett kerékpártúra (OUTI)
Lendva | 2022.08.18-21.
Idény nyáron végre visszatérünk a gyönyörű Szlo-
véniába, Lendvára, ahonnan csillagtúra szerűen, 4 
napon keresztül gurulhatunk csodától csodáig. Or-
chideafarm, Bakónaki tó, Jeruzalem és persze maga 
Lendva. Kis átruccanás a magyar oldalon Velemérre 
egy kis felfrissüléssel egy közeli Őrségi tavacská-
ban. Szállással, reggelivel, szervíz ellátással nem 
lesz gondod! Nyugodtan csatlakozz hozzánk mini-
málisan szükséges feltételekkel is (sisak, felkészí-
tett kerékpár, kiváló fékek).

II. Akadálymentes túra 
vezetett gyalogostúra
Pétfürdő | 2022.10.15. - szombat
Kinek mi az akadály? Testsúly, halláskárosodás, lá-
tásproblémák, pszichoszomatikus zavarok? Gyere 
el, próbáld ki milyen velünk megélni a természet kö-
zelségét sérültként vagy kísérőként! Könnyű, de iz-
galmas tereppel várnak a Pétfürdő környéki dombok 
a tányérfenyővel, a geodéziai toronnyal, a túra végén 
a Csónakázó-tó körüli fittnesz parkkal. Önkéntese-
ink, tagjaink szeretettel vállalják ezt a nemes kihí-
vást. Add tovább hírét túránknak!

VIII. Tés Római-fürdő
gyalogos teljesítménytúra
Tés | 2022.10.22. - szombat
Ugye ez az esemény már mindenki naptárában 
szerepel! Az egyik legnépszerűbb Kelet-Bakonyi 
település immár nyolcadszor ad otthont a Tés Ró-
mai-fürdő teljesítménytúrának, melynek kisebb 

távja tartalmazza mindazt, amit egy nap alatt látni 
érdemes. (Jásd, Szentkút, Római-fürdő) Hosszabb 
útvonala pedig kihívás a gyakorlott túrázóknak is, 
persze Hamuház misztikus látványa, az Alba Regia 
Barlangkutató Állomás hangulatos épülete is kárpó-
tolja a megfáradt gyaloglót.

VII. Gaja-völgyi Mikulás
gyalogos teljesítménytúra
Fehérvárcsurgó | 2022.12.03. - kedd
Kis kunyhóba, nagy kastélyba! Mikulás mindenhova 
eljut idén is. Többek között találkozhattok vele Fe-
hérvárcsurgón a Károlyi Kastély parkjában. Ismét 
megrendezzük a kisgyermekek körében nagysikerű 
kincskeresős Séta távot. A nagyobb kihívásra vágyók 
pedig teljesíthetik az ilyenkor igazán pazar látványt 
nyújtó Gaja-szurdokot végig, és körbejáró, minden 
látványosságot érintő nagy távot. Érdemes oda is 
nevezni, mert a krampuszok minden arrajárót felvi-
dítanak majd, ahogy teszik azt évek óta!

IV. Tor-Túra
vezetett gyalogostúra
Várpalota | 2022. december 31. - szombat
Ismét vége egy évnek! Szeretünk összegezni, ta-
nulságokat levonni, de inkább túrázni! Ünnepeld a 
Szilvesztert velünk, koccintsunk fémbögrével, kíván-
junk egymásnak minden szépet és jót ezen a remek 
évzáró túrán, mert megérdemeljük! Látnivaló bőven 
akad, a Palotai-Bakony kifogyhatatlan meglepeté-
sekben. Ne csodálkozz, ha épp egy-két muflonnal 
találkozunk. Motorosok kíméljenek!

Várunk szeretettel programjainkon!


