
UTASTÁJÉKOZTATÓ A PÁDISI HÓTALPAS 

TÚRÁHOZ 
 

Indulás: 2017. február 15-én (szerda) 23:50 órakor, Budapestről a Népligettől  

Találkozás: 23.40-kor Budapesten a Népligetben, a Planetáriumnál.  

(Odajutás kék metróval, 1-es villamossal...) 
 

 

Érkezés haza: 2017. február 19-én (vasárnap) este. 
 

Szervező: Rolitúra/ Iránytű Utazási Iroda Kft.  
 

Utazással kapcsolatos tudnivalók: 

Kényelmes (kis) busszal a Padis-fennsík lábánál található Boga-völgyig, onnan szánnal, 

terepjáróval, majd ratlakkal visznek fel minket és csomagjainkat a turistaházig. Ez utóbbi kb. 

két órás kalandos utazás lesz, érdemes jó melegen felöltözni. :)  
 

Szállással kapcsolatos tudnivalók: 
 

 Csodavár Turistaházban fogunk lakni 2 és 4 fős szobákban, ami a hegység egyik 

legszebb és legtöbb látnivalóban bővelkedő részén található.  

 Ágyneműt kapunk, törölközőt kell hozni, fürdő, WC, fűtés van a házban, étkezni lehet 

hozott és ott rendelt ételből is. (gázfőzőzni a házban nem lehet)  

 Reggelit és 3 fogásos meleg vacsorát lehet rendelni a ház éttermében. 
 

Egyéb program: 
 

Időjárástól függően változhat a program vagy a túrák hossza és sorrendje! 
 

Költségek: 
 

 Ha nincs, akkor a hótalpat (új és profi minőségű) és síbotot is kölcsönzünk Neked, 

amit a túravezető intéz. Ezek költsége a következő: hótalp 14 Euró/fő/utazás, túrabot 

(csak hótányérral jó!) vagy síbot 2 Euró/fő/utazás, melyeket az utazáskor kell 

kifizetni a túravezetőnek! Ha nem kell hótalp vagy bot (Neked is van, tudsz kölcsön 

kérni vagy saját magadnak bérelnéd), azt minél hamarabb jelezd felénk! Előre is 

köszönjük! 

 Bőséges reggelit és 3 fogásos meleg vacsorát lehet rendelni a ház éttermében, 36 

Euró/fő/3 nap költségen, amit a helyszínen kell kifizetni! (Ezt előre kell jelezni 

nekünk emailban az iroda@rolitura.hu címre!) Előre is köszönjük! 

 Büfé is van a házban, ahol Lejben lehet fizetni. :) 

 Kétfős szobákért 4.000 Ft/fő felárat kell fizetni, amit előre kell fogaláskor igényelni! 

 Utasbiztosítást kötelező kötni, de csak téli sportokra érvényes a megfelelő! 

Biztosításodat velünk is megkötheted 2400 Ft/fő/utazás áron. Ehhez mindössze a 

teljes születési dátumo(ka)t és a biztosított(ak) nevét kell  elküldened e-mailben az 

iroda@rolitura.hu címre. (EUB Sí-Sztár biztosítást) 
 

Ki jöhet a túrára? Bárki, aki szereti a túrázást, kirándulást és a természetet, kortól és nemtől 

függetlenül. Ha átlagos kondival rendelkezel (és elszánt vagy) vagy inkább sportossal és 

szoktál néha túrázni, mozogni, szereted a kalandokat, akkor bátran vállalkozz, mert sok új 

élmény vár Rád, a Bihari-hegység és Erdély egyik legszebb részén.  
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Milyen az a hótalpas túra? A hótalp egy olyan eszköz, amely a bakancsra rögzítve 

megnöveli talpfelületet, így a mély hóban sem süllyed el viselője. A hótalpas túra nem igényel 

különösebb technikai tudást, már az első néhány lépés után rájössz a helyes mozgásra, így 

akkor is sikerélménnyel hótalpazhatsz, ha előtte nem volt ilyen jellegű tapasztalatod. Ha 

esetleg nordic walkingoztál már, vagy a sífutás területén van valamilyen tapasztalatod, akkor 

pedig kifejezetten gyerekjáték az egész. A hótalp mellé elengedhetetlen kellék a síbot vagy a 

teleszkópos túrabot. Ezekkel az eszközökkel felvértezve hatékonyan tudsz haladni a hó 

felszínén olyan helyeken is, ahol hótalp nélkül szó szerint derékig süllyednél. A hótalpak 

kötése nem igényel olyan speciális, merev talpú hegymászó bakancsot, mint amilyen a 

hágóvasakhoz vagy túrasílécekhez kell, így sima bakancsban is lehet hótalpazni. A kamásli 

viselése viszont kötelező, hiszen azt mindenképpen meg kell akadályozni, hogy a hó a 

bakancsba kerüljön.  
 

Költség: 44.900 Ft/fő,  
 

Az árakat 315 Ft-os Euró árfolyamig tudjuk tartani! 
 

Részvételi díj tartalmazza: 
 

 Utazást kényelmes kisbusszal 

 A szállítást motoros szánnal a busz és a ház között 

 Szállást hangulatos turistaházban 

 Ágyneműt 

 Idegenforgalmi adót 

 Programokat 

 Túravezetést 

 Hótalpak, botok bérlésének intézését 
 

Részvételi díj nem tartalmazza: 
 

 Hótalpak bérlését (14 Euró/fő/utazás) 

 Botok bérlését (7 Euró/fő/utazás) 

 Étkezéseket (Reggeli és 3 fogásos vacsora ára 36 Euró/fő/3 nap) 

 Kétfős szoba felárát (4.000 Ft/fő/utazás) 

 Utasbiztosítást (2.400 Ft/fő/utazás, ami EUB téli sportok biztosítás) 
 

Befizetéssel kapcsolatos tudnivalók:  
 

 20.000 Ft foglalót vagy a teljes összeget jelentkezéskor, a 

fennmaradó költséget legkésőbb 2017. február 1-ig kell befizetni 

(utasbiztosítással együtt)! 
 Befizetés átutalással vagy bankfióki befizetéssel (nincs költsége, és egyből megjelenik 

a számlán), megoldható. Személyes befizetésre nincs lehetőség.  

 Raiffeisen Bank: 12025000-01458338-00100003 és Iránytű Utazási Iroda Kft. a 

számlatulajdonos. 

 Közleménybe a foglaló utas/ok nevét, azt hogy Pádis tél, valamit az indulási 

dátumot kell beleírni!!! 

 

Nem kell fizetni: kauciót, regisztrációs, szervezési és végtakarítási díjat. 

 

 

 

 

 
 



Egyéb tudnivalók: 

 Érvényes útlevél vagy kártyás személyi igazolvány kötelező! 

 Velünk egyedül is elindulhatsz, mindig van több „magányos farkas”...  

 Odaúton tudunk váltani Lejt a határon. 

 Kis hátizsákos csillagtúrákat fogunk megtenni.  

 Fiatal csapat és résztvevők (de bárki jöhet az utazásra!) 

 16 éve szervezünk túrákat, kirándulásokat bel- és külföldön egyaránt. 

 A túravezető egyben a szervező is, aki rendelkezik helyismerettel! 

 A hóvastagság február közepén elérheti az 100-150 cm-t.   

 Nehezítheti a túrát a rossz idő. 

 
 

Időjárás: 

Igazi téli körülményekre érdemes számítani! 100-150 cm hómélység is lehet, akár -20 fokos 

hajnali hőmérséklettel. Köd, szél, borongós idő, éppen úgy előfordulhat, mint hatalmas 

havazás vagy csodás napsütés, teljesen tiszta kék éggel.  
 

Öltözködés: 

 Magas szárú impregnált bakancs, kamásli, vastag zokni, esőkabát, vagy ami az 

esőben, hóban megvédi ruházatunkat a víztől, sínadrág, vastag kesztyű (pótkesztyű), 

meleg sapka (akár 2 db is, főleg ha pamut), sál.  

 Rétegesen érdemes öltözködni, mert le-fel fogunk menni, zokni minden napra legyen 

tiszta és száraz, ruhák melegségét úgy válaszd, hogy -10 fokban, szeles időben sem 

fázzál, fejre érdemes valami árnyékolót hozni (napos idő esetén kell). Ha esetleg 

el/átázunk, mindig legyen tartalék hosszúnadrág-póló, stb… (ott nehéz megszárítani a 

ruhákat) 

 Napszemüveg vagy síszemüveg legyen nap és szél ellen! 

 Naptej vagy fényvédő krém legyen (arcra)! 

 Egyéb felszerelés: fejlámpa, termosz, csokoládé, sebtapasz, pálinka… 

 Hátizsákon jó, ha van heveder vagy gumipók, ha a hótalpak nem kellenek, arra 

erősítjük. 
 

Túraterv: 

A túrák nem nehezek, átlagos kondival teljesíthetőek. Rohanásra nem kell számítani, így lesz 

idő fényképezni, nézelődni, pihenni és enni-inni is. A túrák időtartama 4-8 óra, a legnagyobb 

napi szintemelkedés 500 méter, távok 6-14 km lesznek. Lesz olyan túra is melyet felére lehet 

rövidíteni, szóval bátran vállalkozzál és gyere velünk! A túra közepesen nehéznek tekinthető, 

a kevésbé edzettek is bevállalhatják.  
 

Érdeklődni lehet:  
 

A 06-70-278-6852-es telefonon, vagy az iroda@rolitura.hu email-címen. 
 

Foglalás: 

Utazásainkat, szállásainkat, honlapunkon keresztül a programok melletti jobb oldalon, 

tudjátok lefoglalni! 

 

Találkozzunk életed egyik legjobb téli túráján, a Bihari-hegységben! 


