
Kedves Túratársak! 
 

2022 nyara már kedvezőbbnek látszik a külföldi utazásra. Németország egyik legkedveltebb 

túra helyére hívlak Benneteket 6 napra, július 14 és 19 között. 

 

Az utóbbi 11 évben Németországban dolgoztam, legutóbb Frankfurttól délre egy turisztikai 

információs központot vezettem. Ez az Unesco Geo-Natur Parkjában van, aminek számos 

részét bejártuk férjemmel Andrással. Szeretnénk Nektek a legszebb helyekből a tervezett 6 

nap alatt sokat megmutatni. 

----------------------------------------------------- 

Németország egyik legkedveltebb túrabirodalma 

Bergstrasse Odenwald, UNESCO Geo-Naturpark, – tőlünk ~1000 km távolságban 

 
2022. július 14 - 19 ig 6 nap/5 éj csütörtök - kedd 

Rendhagyó program kis- és nagytalpúaknak (39 km - 80 km) 

500 millió éves geológia – 2000 éves kultúra – zöld jelen 

Vándorlásaink során várnak bennünket Németország változatos tájai, gyönyörködtető 

hegyvonulatai, , várai , folyóvölgyei, hangulatos erdei, ősi települései, jó sörei. A turák során 

hosszú évszázadok alatt kialakult bájos kis településeket érintünk, hagyományos 

faszerkezetű épületek között barangolunk. Járunk a német Túraszövetség négy kitüntetett 

útvonalán is (Nibelungensteig, Burgensteig, Alemannenweg, Neckarsteig) 

A program: 

1. nap 7 km   

Indulás 6 órakor Fehérvárról.  
Városnézés Passauban (3 km), Szállásra érkezés 19 h 
Esti erdei séta – Matildenhöhe ~4 km 

2. nap 9,5 vagy 16 km  

Túra:   8:30 – Lindenfels vára , Bismark magaslat (7 km) 
. 12:30 rövid buszozás után Bergstraße borvidék, 
. vártúra, a tanösvényről indulva  
  az ország legkisebb, de legfajtagazdagabb borvidéke (2,5 km) 
  Leereszkedés a varból, a csillagvizsgalótól  
  Heppenheim történelmi belvárosába, borozás (6,5 km NT),  

3. nap 7,5 vagy 17,5 km  

Busszal Lorsch kolostor – Unesco világörökség része (2 km),  
majd Zwingenberg – onnan túra (1,5 +16  km NT),  
Auerbachi vár – Fürstenlager (nagyhercegi nyári rezidencia) 
Reichenbach sziklatenger – Felsberg geológiai túra a római emlékeknél (4 km) 

4. nap 6,5 vagy 15 km 

Heidelbergig busszal. A „Filozófusok útjáról” indulva, Pazar városkép, bepillantás 
Németország legrégebbi egyetemébe, majd a belvároson át túra a Königsstuhl 
magaslatra 6,5 km. 
Túrázás a Neckar-vőlgy panoráma útján. 



5. nap 5 vagy 15 km  

Odenwaldi tájakon buszozás, Weinheimből a Hermannhof arborétumból az ódon 
belvároson át egzotikus erdei részek mentén túrázás a 700 éves kis ezüstbányához 
(2+10 km). 

Odenwald gyöngyszeme Michelstadt – Fachwerk épületek – városnézés. (3km) 

6.. nap  

Neckár folyó völgy, zsilipek, romantikus települések, duzzasztások, várak. 
Hazautazás, közben Regensburg – rövid városnézés (3 km)  
Érkezés késő este Fehérvárra.  

  
Részvételi dij:  275 € és 48 ezer forint   Ez tartalmazza az utazást busszal és a  szállást 
többnyire 2 ágyas szobákban reggelivel és egy bucsu vacsorával. 
 
Tudnivaló:  kártya típusú személyi igazolvány szükséges,, vagy utlevél 
. EU biztosítási kártya ajánlott 
  Védettségi igazolványt vagy negatív Covid tesztet kérhet esetleg a szálláshely. 
  Ajánlott költőpénz: napi 10 Eur (pl. 0,5 l sör 3 Eur, múzeum 5+ Eur........) 
 
 
------------------------------------------------------ 

A jobb szálláshelyek gyorsan elkelnek, ezért idöben szeretnék foglalni. A foglalásokhoz 

tudnom kell a részvételi szándékodról, ezért jelentkezést kérek:  

2021 november 10-ig várom visszajelzésedet e mailben. 

Ha szeretnél velünk tartani írd meg azt is hogy 
- a kis- vagy nagytalpú program érdekel-e jobban, összhangban zajlik majd a kettő,  

a kistalpúaknak az egyes helyszínek mélyebb megismerésére jut majd több idő, míg 
a nagytalpúakkal a neves túraútvonalakat járjuk. 

- kérnél-e félpanziót büfévacsora kiegészítéssel 12 euroért naponta 
- ha gyakorlott utazó vagy Németországba, szívesen fogadom a túrákat színesítő 

ötleteidet. 
 

Befizetési lépések 
- jelentkezésed visszaigazolása után 2021. november 25-ig 20 euro  

(vagy 8.000 Ft) befizetésével erősítsd meg szándékodat a Gyöngyvirág Titkárságán,  
. 

- 2022. április 6-ig, 180 euro   
- Ez az összeg szálláselőleg – kaució – amiből junius 15 elötti visszalépés esetén még 

100 euro.visszajár 
 

- a fennmaradó összeg 75 euro es a 48 ezer forint az indulás előtt 2022. június 29-ig 
esedékes. 
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