MEGHÍVÓ
Kedves Minis Barátom!
Szeretettel meghívlak a Min’ismerd meg Hazád túrasorozat első
kirándulására, amely Erdély legszebb tájainak felfedezéséről szól. A
kirándulás szó talán kicsit félrevezető, valójában egy elég intenzív,
meglehetősen fárasztó, de egész biztosan élményekkel teli túráról van szó.
Az öt nap során, Budapesttől Budapestig kb. 2100 km-t tervezünk
megtenni. A koncepciónk az, hogy a középpontban a Minizés álljon, de
eközben eljussunk néhány „kötelező” erdélyi nevezetességhez, elsősorban
természeti szépségekhez. Persze ha már lehet, eközben betámadjuk a
legsportosabb szerpentineket és legszebb hegyi utakat, hogy ne csak a
vezetésből, de a vezetési élményből is kijusson.
Sajnos Erdélyben elég forgalmasak a számunkra kedvezőbb jó minőségű
utak. Hogy a konvojélmény ne változzon át vontatott egymásra várásra, a
résztvevő autók számát kénytelenek vagyunk 10 körül limitálni. A szállások
kapacitása szintén véges, maximum 20 főt tudnak a legtöbb helyen
kényelmesen elhelyezni. Így sajnos a jelentkezéseket sorrendben a 20. fő
után nem tudjuk fogadni.
A várható program az alábbiak szerint alakul:
Augusztus. 17. péntek
Találkozás 11:30-kor Budapest mellett, az M3-as autópálya Jakabpusztai
pihenőjében. Indulás pontban 12:00-kor. Első nap sok kilométer, de
viszonylag kevés látnivaló vár ránk. A koncepciónk az, hogy minél beljebb
jussunk Erdélybe, ezért Nagyváradot, Kolozsvárt és Tordát elhagyva a
szállásunk
a
Marosvásárhely
melletti
Koronkán
lesz.
Útvonal:
https://goo.gl/maps/ieG7jL9RLnA2
Augusztus 18. szombat
Laza nap, sok látnivaló, kevesebb kilométer. Reggel indulás Balavásáron
keresztül Parajdra, a méltán híres sóbányába. Itt egy villámlátogatást
teszünk, majd egy rövid séta és vásárlás erejéig ellátogatunk Korondra a
fazekasok hazájába. Gyergyószentmiklóson keresztülhaladva érkezünk a
kései grillebédünk helyszínére, pár kilométerre a Gyilkos tótól. A tónál tett
kitérő után pedig elautózunk a festői Békás szorosba. Gyergyószentmiklóson

át
érkezünk
a
csíkszentdomokosi
https://goo.gl/maps/9Kmj9HnCMC82

szállásunkra.

Útvonal:

Augusztus 19. vasárnap
Az előző naphoz hasonlóan itt is kevesebb kilométer, de sok élmény vár ránk.
Kivételesen nem csak kapunk, hanem adunk is élményt: reggeli után a
Csíkvidéken keresztülautózva jutunk el Tusnádfürdőre, ahol a Dévai Szent
Ferenc Alapítvány Szent László Gyermekotthonának kis lakóival osztjuk meg
a minizés felejthetetlen élményét. Túránk karitatív küldetése jegyében a
részvételi díjba kalkulált autónként 5000 Ft adományt és a Minikbe
elhelyezett 1-1 doboz könyvadományt is átadjuk, majd a Szent Anna tó
meglátogatása után Kézdivásárhelyre megyünk ebédelni. A XIV. századi (!)
gelencei templom meglátogatása után Brassóba folytatjuk utunkat, ahol
városnéző szabadprogrammal töltjük a késő délutánt. Szállásunk a Brassó
melleti Keresztényfalván található Vila Old Cars veterános panzióban lesz. Itt
gyorsan alszunk sokat, mert másnap a leghúzósabb nap vár ránk. Útvonal:
https://goo.gl/maps/FApRxVZ4fov
Augusztus 20. hétfő
Nemzeti
ünnepünket
koránkeléssel
köszöntjük.
483
kilométernyi
fantasztikus szerpentin vár ránk. Extrém nap lesz embernek és Mininek, de
a fáradtságért remélhetőleg kárpótol minket mindaz, amit a Fogarasi
hegységen való háromszori átkelés nyújt nekünk. Délről északra a világhírű
Transzfogarasi hágón, északról délre a csodás Olt völgyi szurdokban, majd a
legnyugatabbi átkelés során újra délről északra a szintén lenyűgöző
Transzalpin hágón át ereszkedünk. Életre szóló élmény lesz. Útvonal:
https://goo.gl/maps/dBv4TgDMezS2
Augusztus 21. kedd
Szászsebesi szállásunkról ráérős reggeli után indulunk Déván és Aradon át a
(nem szent Istváni) államhatár felé. A reggelinél tartandó gyors konzílium
döntése szerint országúton, vagy a lehető leggyorsabb autópályás
nyomvonalon.
Budapestre Szeged felől, az M5-ös autópályán át érkezünk a késő esti
órákban. Útvonal: https://goo.gl/maps/zwS2XEMFTpT2 Ha van még
energiánk, akkor sokkal szebb úton, de 100km-es kerülővel így néz ki az
útvonal: https://goo.gl/maps/WBDwwTqXar12

Ha kedvet kaptál, mielőtt jelentkeznél, kérünk, hogy olvasd el figyelmesen a
feltételeket.
Szeretnénk a nehezen kivitelezhető 10-12 autós közös kocsikázást a lehető
leggördülékenyebbé tenni, hogy minél kevesebb stresszel és minél nagyobb
élménnyel járjon a résztvevőknek. Éppen ezért kérjük, hogy vedd figyelembe
az alábbiakat:
-

Minden Minibe tetőantennával felszerelt URH rádiót biztosítunk a
kapcsolattartáshoz.

-

-

-

-

-

A Minidnek megfelelően hozunk alkatrészt. Lesz nálunk minden, amire
ép ésszel gondolni lehet és befér egy kombi kísérőautóba (műanyag,
nem Mini, modern autó).
Menetre kész tréler indul itthonról, ha kikönyökölne a hajtókar
valakinek a Minijéből. Önköltségi áron jön érted és hazavisz.
Mivel néhány nap programja kellően megterhelő, így viszonylag
kulturált,
komfortosabb
szállásokat
foglaltunk
le.
Nem
a
legolcsóbbakat. Élmény- és nem túlélőtúrát szeretnénk.
Elvileg mindenhol kétágyas szobák vannak (10db), de előfordulhat,
hogy rugalmasságra lesz szükség egy szálláson és 3 fős szoba is
becsúszik. A kétágyas hol francia, hol külön ágyas.
Az étkezések javarészéről előre gondoskodtunk. Átlagos, magyaros
ételek, semmi extra. Ha külön kívánságod/betegséged van, szólj előre!
Az útvonal túlnyomó részét előre lejártuk (a csak nyáron nyitva tartó
hágókat például nem tudtuk). Törekedtünk a legminibarátabb
burkolatú utak felkutatására. Lesz rossz út is, de nem sok, összesen
kb 40km.
A szállásokon lesz Wifi, de mi beszélgetni fogunk

Amit a jó együttműködés érdekében mindenkitől elvárunk:
-

-

Legyen legalább 998cm3-es és lelkiismeretesen felkészített a klasszikus
Mini, amivel jössz. (Lehet 850-es tuning is) Friss olaj, fékolaj,
légszűrő és friss hűtőközeg alap! Elegendő fékbetét és gumiprofilmélység is jól jöhet. A hágó nem sétakocsikázás. Tipp: a
doblemezre
kívülről
egyszerűen
felszerelhető,
vízálló,
nagy
teljesítményű szívóventillátort (SPAL) tudsz venni a budapesti RIEX
Kft-nél 21.200 Ft-os áron. Cikkszáma: Va07 AP12/C 58A. Melegedés
ellen érdemes lehet egy ilyet direktkapcsolóval felszerelni.
Kézi tűzoltópalack (Romániában kötelező), láthatósági mellény,
tartalék benzin és olaj legyen a Miniben.
Köss utasbiztosítást!
Türelmes, együttműködő, csapatjátékos, és vidám személyiség
elengedhetetlen a részvételhez

Költségek
A részvételnek van egy autónkénti és egy személyenkénti díja.
Az autónkénti részvételi díjba beletartozik: román útdíj; találkozómatrica;
rallyetábla; URH rádió kézibeszélővel és antennával; parkolódíj a parajdi
sóbányánál, a Szent Anna tónál és a brassói parkolóházban; illetve a
gyermekotthon számára átadott 5000 forintos autónkénti pénzadomány.
Összege 21.900 Ft.

A személyenkénti részvételi díjba beletartozik: a póló ára, a pénteki vacsora,
a pénteki szállás reggelivel, a sóbánya belépő, a szombati grillebéd, a
szombati vacsora, a csíkszentdomokosi szállás reggelivel, a kézdivásárhelyi
kései ebéd költsége, a keresztényfalvi szállás reggelivel, a szászsebesi szállás
reggelivel és a szervezési költség (útvonalbejárás) Összege: 46.700 Ft/fő
Az étkezések közül önköltséges lesz: péntek vacsora (útközben megoldjuk), a
vasárnapi vacsora (Brassóban egyénileg), a hétfői ebéd (sk szendvics a
hágón), a hétfői vacsora (útközben) és a keddi ebéd (hazafelé útközben
valahol).
Aki kíváncsi a pontos, részletes árakra (melyik tétel mennyibe kerül), annak
szívesen elküldöm táblázatba szedve. Ha árfolyamváltozás miatt marad pénz
a részvételi díjakból, akkor abból fagyizunk, ha kevésnek bizonyul, akkor a
szervező így járt
Ahogy fent olvashattad, jelentkezési sorrendben 20 fő jelentkezését tudjuk
fogadni. A jelentkezés abban merül ki, hogy a mellékelt jelentkezési
táblázatot elküldöd a linczye@gmail.com emailcímre (vagy felhívod Linczy-t a
30/538-2349-es számon és bediktálod az adatokat), illetve ezt követő 30
napon belül elutalod az autónkénti és személyenkénti részvételi díjat erre a
bankszámlaszámra: Erste Bank, Linczmayer Balázs, 11600006-0000000052774306.
Kérdés esetén szívesen állok rendelkezésre, minis baráti üdvözlettel:

Linczmayer Balázs

