
7. Felsőörsi nyolcas 

 
2017. október 7-én, szombaton rendezzük meg a 7. Felsőörsi nyolcas teljesítménytúrát. A 

felsőörsi Civilháztól induló, és ide is érkező túra nyolc résztávja közül mindenki megtalálhatja 

az edzettségének megfelelőt!  

 

Résztáv Táv Szintkül. Szintidő Indulási idő Kilátók Nevezési díj* 

Pityorka 7 6,99 km 159 m 3 óra 7.00 - 9.30 1 800 Ft 

Miske 8 7,97 km 160 m 3,5 óra 10.00 - 14.00 0 800 Ft 

Pocca 10 10,81 km 345 m 4 óra 7.00 - 9.30 3 800 Ft 

Halacs 20 18,78 km 505 m 6 óra 8.00 - 10.00 3 800 Ft 

Peszely 25 26,09 km 596 m 6 óra 7.00 - 10.30 4 900 Ft 

Koloska 30 30,44 km 678 m 7,5 óra 7.00 - 10.30 5 900 Ft 

Nosztori 40 39,51 km 1092 m 10 óra 8.00 - 10.30 6 1100 Ft 

Felsőörs 50 49,28 km 1364 m 12 óra 7.00 - 9.00 8 1100 Ft 

 
*3 év alatt a nevezés díjtalan; felsőörsi lakosoknak, valamint 3-14 éves korig 50% kedvezmény jár. 

Tömegközlekedéssel érkezőknek a jegy ára (legfeljebb a nevezési díj felének erejéig) visszajár!  

 

A Felsőörsi nyolcas túra valamely távján résztvevők útvonalvázlatot tartalmazó igazolófüzetet 

kapnak. Az ellenőrző állomásokon szendvicsekkel, szódával, házi készítésű szörppel, 

gyümölccsel és süteménnyel, a célban (várhatóan a déli óráktól) egytálétellel várjuk a 

túrázókat. A teljesítőket oklevéllel és kitűzővel díjazzuk, és minden induló tárgynyeremény-

sorsoláson vesz részt. Környezetbarát túra: kéretik saját poharat hozni! A rajtban 

kedvezményes áron kapható lesz a túra teljes útvonalát lefedő, új, 1:30 000 méretarányú 

turistatérkép.  

 

 

Kerekerdő-kerülő Körtúra – gyerekeknek 
 

Gyermekeknek, kisgyermekes családoknak ajánljuk a Kerekerdő-kerülő Körtúra 3,33 km-es 

távját, melyen öt ellenőrzőpont, öt feladat várja a vállalkozó kedvű indulókat.  

*Nevezési díjat a gyalog induló gyermekek után kell fizetni. 

 

A túra célja a kirándulás örömeinek és Felsőörs környékének megmutatása a gyerekek 

számára, akik a sikeres teljesítés után oklevelet és kitűzőt is kapnak. Indulni 9 és 10 óra között 

lehet, a cél 13.00 órakor zár. A Kerekerdő-kerülő körtúrát rossz időjárási körülmények között 

nem rendezzük meg. 

 

Sok szeretettel vár mindenkit Felsőörs község 

önkormányzata és a rendezőgárda! 

 

Érdeklődni lehet:  

Máthé Tamás: 30-517 92 76 

mathetamas@yahoo.com 

Táv Szintkül. Indulási idő Szintidő Nevezési díj˙ 

3,33 km 90 m 9.00 – 10.00 A cél 13.00-kor zár 200 Ft 


