Kedves Útitársaim, Barátaim!

Kiránduló közösségünkben immáron hagyománnyá váltak a nyári utazások mellett az évközbeni
összejövetelek. Ilyenkor az ország különböző helyein töltünk el egy-egy hétvégét. Most tél végén egy
kevésbé ismert hely, a Keszthelyi-hegység meglátogatását tűztem ki célul. Hallgatóimmal többször
voltam már e területen, nekik nagyon tetszett nemcsak a környék, hanem a kiszemelt szálláshely is.
Nagy szeretettel várlak Benneteket egy kellemes télvégi hétvégi kikapcsolódásra a Keszthelyi-hegység
varázslatos falucskájába, Rezibe. Ha szerencsénk lesz, talán még hóval is találkozunk, ha enyhébb időt
fogunk ki, akkor az induló természetben sétálhatunk.

Tervezett program
2016. február 26. péntek
este: érkezés legkésőbb 20 óráig Rezibe a szálláshelyre (8373 Rezi Arany J. u. 1.). Közös
vacsora, beszélgetés, képnézegetés.
2016. február 27. szombat
délelőtt: körtúra a Keszthelyi-hegység északi hegycsoportja, a Kovácsi-hegy körül. Rövid túra
Zala megye egyik csodájában, a Bazalt utcában és bebújunk a Vadlány likába.
Rálátunk a Kisalföld déli végződésére és a sümegi Várhegyre, majd elmélkedünk
Európa egyik legnagyobb buddhista szentélyénél, a zalaszántói sztúpánál.
délután: fürdés egy meleg vizes fürdőben Kehidakustányban. A Zalai Termálvölgy egyik
legszebb gyógyfürdőjét látogatjuk meg.
este: a nyári programtervezet átbeszélése, képvetítés
2016. február 28. vasárnap:
délelőtt: A szálláshelyünkön, Reziben, megismerjük az ökologikus gazdálkodás módszereit és
tájékoztatást kapunk a termények feldolgozásáról. Kirándulás a Rezi Várhegyre.
Tiszta időben csodálatos látvány fogad bennünket a vár fokáról kitekintve.
délután: ebéd után hazaindulunk.

Egyéb tudnivalók
Utazás
Mivel az ország távoli helyeiről szerveződik a csoport, így egyénileg tervezem, főképpen
személygépkocsikkal tudjuk megoldani. Természetesen, a közeli helyekről utazók – megfelelő
létszámnál – közösen, egy nagyobb járművel is mozoghatnak.
Étkezés:
A szálláshelyen lehetőségünk lesz saját magunknak elkészíteni az ételeket. Szerintem a korábbi
találkozókhoz hasonlóan szerveznénk meg, közös hideg reggeli és előre elkészített meleg
vacsorák. Ebédek: önellátás, pl. saját szendvics.
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Szállás:
Reziben a Laky Demeter Turistaházban (8373 Rezi Arany J. u. 1.). Nagyon kényelmes, szépen
felújított es berendezett szálláshely. 4 és 10 ágyas szobákkal. Megtekinthető:
http://szallas.rezi.hu
Kehidakustány Termálfürdő:
A szállásunktól 25 km-re található. Linkje: http://kehidatermal.hu/
Részvételi költség:
szállás: 2000 Ft/éj/fő + egyszeri 500 Ft ágyneműmosatás. Aki ez utóbbit nem akarja igénybe
venni, az hozzon ágyneműhuzatot vagy hálózsákot.
étkezés: vacsorák: 600 Ft/db
reggelik: 300 Ft/db
fürdőbelépő:
Zöld Zóna (élményfürdő és strandfürdő):
3 órás jegy felnőtt: 2000 Ft, nyugdíjas: 1600 Ft
zárás előtti 3 órás jegy: felnőtt: 1.400 Ft , nyugdíjas: 1.050 Ft
A fenti díjakat a helyszínen szedjük össze.

Jelentkezés
Kérlek Benneteket, szíveskedjetek 2016. február 10-én estig erre az e-mailomra küldött válaszlevéllel
visszajelezni a részvételi szándékotokról. Azt is írjátok meg, ha nem tudtok részt venni a programon.
A szállást február 11-ig tartják fel nekünk, addig választ kell adnom.
Mivel a címzetteket egy nagy listából válogattam ki, előfordulhat, hogy valaki nevét nem vettem észre.
Kérem, a listában nem szereplő korábbi és jövőbeli útitársainknak továbbítsátok ezt a levelet.
A közös találkozás reményében minden jót kívánok és várom a válaszotokat!

Kaposvár, 2016. január 31.

Üdvözlettel:

Dávid János
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