
TELJESÍTMÉNYTÚRÁK

LÉPÉSEK AZ 
EGÉSZSÉG 
FELÉ

Gaja-völgyi Mikulás - Fehérvárcsurgó
Mesébe illő találkozás a Mikulással a 
Károlyi-kastély parkjában! Kell ennél több 
egy kisgyermeknek? Lesz kirakós keresés a 
Kastély környékén, Vacakoló Vacok játszóház. 
Krampuszokkal, rénszarvassal pedig a nagyobb 
távon indulók találkozhatnak a téli álmát alvó 
Gaja-szurdokban, mely ilyenkor is lenyűgöző!

Tés Római-fürdő - Tés
A Gaja-völgy Egyesület legnagyobb tradícióval 
rendelkező gyalogos teljesítménytúrája, mely 
minden évben október 23. ünnepéhez közel 
kerül megrendezésre. Két távon indulva, több 
mondavilágot megidézve, túrázhatnak a résztvevők 
a hajdani királyok által is kedvelt vadászvidéken. 
Vár a Római-fürdő és a Tési fennsík!

Természetismereti túraverseny - Iszkaszentgyörgy
Felismered az utadon található növényeket, 
állatokat, tudsz tüzet gyújtani gyufa nélkül, 
ismered a turista jelzéseket? Képes vagy elvinni 
sérült túratársadat a célig? Gyere, próbáld meg! 
Hívj magaddal legalább 2 személyt még: barátot, 
iskolatársat, tanárodat, szülőt, vagy épp a nagyit. 
Jól fogtok szórakozni a Keleti-Bakonyban!

Sárvíz mente - Aba
Egyesületünk “legfiatalabb” teljesítménytúrája 
a Sárvíz mente, melyet Abáról indítunk. Míg 
bandukolsz képzeld el, hogy a rómaiak korában 
itt hajókkal utaztak. Az elmúlt századokban pedig 
gazdag mocsárvilága nyűgözött volna le. Ám nyitott 
szemmel járva - mai napig is -, igazi kincseket 
találhatsz!

Bakonyi Mulatság - Tés
A zsongó természet fogad a Bakonyi Mulatság 
teljesítménytúrán. Madarak zajonganak, minden 
csupazöld! Tés-Jásd-Római-fürdő útvonal minden 
évszakban látványos. Különlegessége a nagy 
távnak, hogy oda-vissza teljesítendő, így mindkét 
irányból megmutatja magát a táj. Aki egyszer volt 
már ezen a túrán, mindig visszavágyik!

Bakonyi Nyuszitúra - Csór
A beszédes nevű horgokat uraló Baglyas-hegy 362 
méter magas dolomitrögje egyik meghatározó 
pontja a szikla- és lejtőgyepekkel, bokor- 
és szurdokerdőkkel tarkított  tájnak. Kiváló 
körpanoráma tárul elénk, a Vértestől a Sárrétig. 
Az izgalmas Szenes-horog pedig meglepetést 
tartogat túrázóinknak.



Nem tudod eldönteni, hogy mit csinálj a hétvégén? Nem szeretnéd, ha te 
és a családod a tévé vagy a számítógép előtt kötne ki?
Gyere velünk, túrázzunk együtt a természetben! Lépj az egészségedért!

VEZETETT TÚRÁK

Amit nyújtani tudunk:
Szervezett természetjárás | Gyalogos- és kerékpáros túravezetés | 
Sportrendezvények szervezése | Éjszakai túrák szervezése | MTSZ 
minősítés támogatása | Önkéntes lehetőségek

A vezetett gyalogos és kerékpáros túrák segítségével számos, kevésbé 
ismert helyet mutatunk meg.
Egész évben gazdag kínálattal várunk, és szívesen tárjuk eléd a 
felfedezésre váró látnivalókat. Egyes programjainkon egyedülálló 
természeti és kulturális értékeket is megmutatunk. Éjszakai túráinkon 
igazán közel tudsz kerülni a természethez.
Minősített, gyakorlott túravezetőink leveszik az útvonalkeresés terhét is a 
válladról!
Nagyobb csoportoknak egyedi igények alapján is állítunk össze 
programot: az indulás ideje, a túra hossza, az útvonal, kerékpárral vagy 
gyalog, mind csak rajtatok múlik. 
Szeretnél életre szóló emlékeket szerezni az itt töltött idő alatt?
Jelentkezz és gyere el jó hangulatú túráinkra!

Ötlet! Ajándékozz vezetett túráink közül szeretteidnek, vagy lepd meg az 
egész családot, baráti társaságot egy csoportos privát túrával!

www.gajavolgy.hu | gajavolgy@gajavolgy.hu
https://www.facebook.com/gajavolgyiturak/

Minden évben és évszakban megrendezett vezetett túráink
Palotai Zimankó túra | Nőnapi meglepetés túra | Túl a János-hegyen... 
(Budai hg.) | Hagy(j)másnak medvehagyma túra | Európai Dísznövény és 
Kertművészeti Napok | Sárvíz mente 12/20 | Kerékpártúra Várpalotáról a 
sólyi fakardhoz | Kerékpározz velünk 7 Határon át! (Szlovénia) | Túra a 
festői Cuha-szurdokban | Akadálymentes túra | Égi vándorok - emléktúra 
| Palotai Tortúra | Botanikai séta Várpalotáról
Részetek a honlapunkon és a Facebook eseményeknél elérhetők!


