
 

 

                               

 

                                       Meghívó 
 

MKE  XII. hargitai téli találkozójára 
 

 

2019. február 26.- március 3. 

 

Kedves Túratársak! 

 

A XI. téli találkozónk megvolt, irány a XII.!  Ennek 

érdekében 2019-re meghirdetjük egyesületünk következő 

téli találkozóját a Madarasi Hargitán!  

Minden régi és új résztvevőt szeretettel várunk!  

 

A  résztvevők emléklapot, valamint érmeket és kupákat a 

síversenyeken elért eredmények függvényében!   

 

 

Időpont: - indulás: 2019. febr. 26.-án este Bp.-ről (még 

pontosítjuk) 

      érkezés: 2019. márc. 3.-án reggel Bp.-re 

 

 

Utazás: autóbusszal Bp. - Zeteleka/ Ivó  érkezünk febr.27.-én reggel 

     Ivóból kb. egyórás traktorozás (ill. lehet, hogy váltunk gyorsabb járműre :))  a 

szállásig 

          

       

Szállás: Súgó panzióban 2 és 4 ágyas fürdőszobás szobákban, ill. tetőtéri 6 és 10 ágyas 

közösségi” szobákban (közös fürdőszoba).  
A szobák kiosztása szigorúan a jelentkezés sorrendjében! 

 

 

Étkezés: félpanziós ellátás, első étkezés: szerda (febr.27) este vacsora, utolsó étkezés: 

szombat (márc.2.) reggeli. Aki vega étkezést kér, jelezze a jelentkezésnél. Az utazás alatti és 

az első nap napközbeni étkezése önellátó!    

 

 

Részvételi díj: önköltségen:   

2 ágyas fürdőszobás szoba félpanzióval + buszköltség: 44.000 Ft/fő 

                        4 ágyas fürdőszobás szoba félpanzióval + buszköltség: 40.000 Ft/fő 

                        közösségi  szoba félpanzióval + buszköltség: 35.000 Ft/fő 

 

http://www.sielok.hu/siterep/madarasihargita
http://www.sielok.hu/szallas/sugo


 

 

 

 

 

Egyesületi tagoknak 2év tagság után 5.000 ft –os kedvezményt biztosítunk:  (sajnos szakmai 

pályázaton nem kaptunk támogatást) 

 

  2 ágyas fürdőszobás szoba félpanzióval + buszköltség: 39.000 Ft/fő 

                        4 ágyas fürdőszobás szoba félpanzióval + buszköltség: 35.000 Ft/fő 

                        közösségi  szoba félpanzióval + buszköltség: 30.000 Ft/fő 

 

Új belépőknek a kedvezményt nem tudjuk biztosítani. 

 

Egyéb költségek: (RON)   - síbérlet   

                    - traktor v. furgon költsége  (kb 25RON/fő), ez még függőben                

                                          - költőpénz  (útközben nincs lehetőség pénzváltásra) 

 

 

Programok: - alpesi sízés (elvileg :) bukósisak kötelező) 

                     - síoktatás: naponta 10-11 között 

                     - síverseny:   

 - lesiklás (péntek de.) 

                              

                     - sítúrák  

                     - hótalpas túrák (korlátozott számban az egyesület tud kölcsönözni) 

 

 

Részvétel: egyesületi tagok részére, feltétel a tárgyévi befizetett tagdíj 

 

Jelentkezés és információ: Lindmayer Éva: lindmayer.eva@upcmail.hu  

A jelentkezés az előleg befizetésével válik véglegessé. Előleg: 10.000 Ft,  

fizetési határidő:2019 jan.15 

lehetőleg átutalással: MKE számlaszáma: Pátria Takarékszövetkezet 

                                                                    65100149- 11345109 

Kérünk benneteket, hogy az utalások, mint az előleg, mint a tagdíj tekintetében a 2019-es 

naptári évben történjen! 

 

Készpénzes fizetés csak előzetes egyeztetés után Majer Zsuzsánál (majer.mke@gmail.com)                           

 

  

 

 

Budapest, 2018.november 

 

Lindmayer Éva 

MKE          

 

 

http://www.madarasi-hargita.ro/sipalya
mailto:lindmayer.eva@upcmail.hu
mailto:majer.mke@gmail.com

