SOPRONIMESSZELÁTÓK

Soproni messzelátók
- jelvényszerző túramozgalom -

A túra célja: A Soproni-hegység és a Dombság kilátóinak, illetve kilátó pontjainak felkeresése, megismerése.
A teljesítés feltételei: A túramozgalom nyílt, melyhez bárki csatlakozhat. A teljesítés nincs időhöz kötve,
folyamatosan, bármikor teljesíthető. A teljesítés feltétele, hogy tetszőleges sorrendben és útvonalon felkeressük
a 16 kilátót és kilátópontot . A túramozgalom csak gyalogosan teljesíthető!
Az igazolás módja: A megadott helyeken található azonosítószámot és a felkeresés dátumát az igazolófüzet
igazolólapj megfelelő helyére kell beírni. Az azonosító szám a terepen fehér négyzetben piros színű kétjegyű
szám, mely az igazolóhelyen van felfestve illetve kihelyezve. Amennyiben a kihelyezett igazolószám
megrongálódott, vagy eltávolították a teljesítést a helyszínen készült olyan fényképpel is lehet igazolni melyen
az ellenőrző ponton kívül a teljesítő(k) is szerepel(nek), és a teljesítés dátuma valamilyen módón szintén
szerepel rajta. Az igazoló füzet beszerezhető az „elérhetőségek Postacímén” minden páros hét csütörtökén 1617 óra között., illetve a túra megkezdése előtt előzetes telefonos egyeztetés (06-30/8129-610) szerinti
időpontban és helyen. Az igazoló füzet ára 25 Ft/db, melyet az átvételkor kell fizetni.

A teljesítés után a kitöltött igazolófüzetet postai úton vagy személyesen a megadott címre (lásd postai cím) kell
eljuttatni. A túramozgalom teljesítését kitűzővel és oklevéllel díjazzuk, melynek ára 500 Ft. Az összeget az
előzőleg egyeztetett időpontban az átadott igazolófüzet átadásakor lehet megfizetni , illetve az elküldött igazoló
füzettel egy időben a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 59500351-11068329- Számlaszámára
utalni. Ebben az esetben a kitöltött igazoló-füzettel együtt megcímzett felbélyegzett A5-ös borítékot is
küldjenek.

Amennyiben megrongálódott azonosítószámot vagy hiányos túrajelzést talál, kérjük jelezze a megadott
elérhetőségek valamelyikén a pontos hely meghatározásával!
Felkeresendő kilátók és kilátó-pontok:
1. Gloriette-kilátó
2. Sörházdombi-kilátó
3. Károly-kilátó
4. Várhely-kilátó
5. Béke-kilátó
6. Magas-bérci kilátó
7. Ház-hegyi kilátó
8. Borsó-hegyi magasfigyelő
9. Hubertusz-kilátó
10. Kecske-hegyi kilátó
11. Cserkészkápolna
12. Alom-hegyi páholy
13. Vas-hegyi páholy
14. Dalos-hegyi páholy
15. Pinty-tető
16. Muck
Ajánlott kilátópontok:
-

Tűztorony (Sopron)

-

Gloriette (Fertőboz)

Ajánlott térkép: Soproni-hegység turistatérkép (Cartographia 18. – 2011. –es kiadástól)
Ajánlott irodalom: A SOPRONI HEGYSÉG ÉS DOMBSÁG KILÁTÓI ÉS
KILÁTÓ PONTJAI ismertetőfüzet
Kiadja a soproni Tanulmányi Erdőgazdaság és a Soproni Természetbarát Bizottság
Beszerezhető: Sopron Károly magaslati kilátóban
Tourinform Sopron: Sopron Liszt Ferenc utca 1.
(ingyen)

Elérhetőségeink:
Postai cím: Sopron Városi Szabadidősport Szövetség Természetbarát Szakbizottság
9400 Sopron, Ferenczy János u. 2.
Tel.: 99/312-479
E-mail: sportfel@sopron.hu
http://sopronitermeszetbaratok.hupont.hu
Bartokos Alfréd (30/812-9610) bartokos.alfred@gmail.com
9400 Sopron Jegenye sor 5.
A túramozgalomban mindenki saját felelősségére vehet részt, kártérítés semmilyen címen nem
igénylehető!

