
 

VII. GASZTRO BICIKLI 
 

Sárospatak! 
 

Magyarország 7. kerékpáros gasztro-kalandja! 
2021. augusztus 20-22. 

 

1. NAP:2021.aug.20. 
Vízitúra és ünnepi fáklyás felvonulás a Bodrogon  

 13.30 Vízi túra:Sárospatak-Bodrogolaszi-Sárospatak           Táv: 12 Km 
 Gyülekező és hajóosztás: Lábasház (2,3,4 szem. kenu, 1-2 szem. kajak, SUP, 

motorcsónak 1 db (jogosítvány nélkül is vezethető, feláras) 

 Bodrogolaszi: ünnepi kirakodóvásár megtekintése, kóstolók, kézművesek 

 EBÉD: gulyásleves 

 19.00 Érkezés Sárospatakra, a Vár alól vízi fáklyás felvonulás 

 Frissítő ital a Lábasháznál: fröccs/ sör/ üdítő 

 21.00 Sárospataki ünnepi programok: fényszínház, koncert 

 
2. NAP: aug.21.  

BodrogközibringatúraTÁV: 54Km 
 9.00 indul a kerékpártúraMakovecz-tér, Sárospatak 
 11.00 VISS: 

 EMUFARM: farmlátogatás 
 Kóstoló: emu tatár beefsteak, emu kolbász-sonka, Zalkodi mézes sütemény 
 Mézkóstoló, mézes nyalóka, mézes sütemény  

 12.30 Múlt a jelenben: Törökéri szivattyútelep megtekintése  
 13.30 Balsai kompolás 
 Szabolcsi földvár megtekintése 
 14.00 EBÉD: Timári halsütöde:kis adag halászlé, 3 féle sült halból tál, sült burgi, 

kovi/csemegeubi 
 18.00 Visszatérés Sárospatakra 

 



3. NAP: aug.22.  
       Sárospataki bringás városnéző körtúraTÁV: 6 Km 

8. 15 indul a kerékpártúra Makovecz-tér 
!!! A látnivalókat kívülről fogjuk megtekinteni, idegenvezetéssel, belépés csak a vastag 
betűvel kiemelt helyeken lesz! 

 A Művelődés Háza és Könyvtára 
 Tokaj-Hegyalja Egyetem 
 Pavletits-ház / Környezeti Nevelési Centrum 
 Iskolakert és szoborpark 
 Angol Internátus 
 Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma 
 Református Teológiai Akadémia 
 Sárospataki Református kollégium Tudományos Gyűjteményei Nagykönyvtár 
 Polgármesteri Hivatal épülete 
 Bodrog-part, Lábasház 
 Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium 
 Sárospataki Bazilika 
 Szent Erzsébet Ház 
 Sárospataki Rákóczi Vár- tárlatvezetés  
 EBÉD: A Boros Borbár: 

 Tépett sertés a szmókerből - 8 órán keresztül füstölt lapocka, sörtésztás buci, 
házi szósz, fermentált zöldség 

 Krémtúró Torta házi sárgabarack lekvárral 

 fröccs/limonádé tetszés szerint 

 
PROGRAMOK E HÉTVÉGÉN SÁROSPATAKON:  
ZEMPLÉNI FESZTIVÁL 
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-sarospatak-programok.html 
 
A JELENTKEZÉS MENETE: 

 
A JELENTKEZÉS A RÉSZVÉTELI DÍJ BEFIZETÉSÉVEL ÉRVÉNYES: 

 A részvételi díj tartalmazza:az étkezések, kóstolók költségét, belépőket, 
idegenvezetést, túravezetést, kísérőautó és szervizelés költségeit… 

 Szállásfoglalás egyénileg történik, lehetőségek, keress rá google-n: 
 https://www.booking.com/searchresults.hu.html?aid=319917;label=sarospatak-

U6o73B3WhRj1JfjqZmFXUAS438042101958%3Apl%3Ata%3Ap115%3Ap2260.000%3Aac%3Aap%3Aneg

%3Afi%3Atikwd-

25658230604%3Alp1032346%3Ali%3Adec%3Adm%3Appccp%3DUmFuZG9tSVYkc2RlIyh9YdK51rZczkDIS

pULEVgzbK8;sid=179a329a199da689e7c0d1ba9de4f015;city=-

865855;redirected=1;redirected_from_city=1;source=city& 

  



 A 3 nap részvételi díja összesen: 25.000 Ft, de a 3 napra külön-külön is lehet 
jelentkezni! 
1. nap: 6.000 Ft 

2. nap: 11.000 Ft 

3. nap: 8.000 Ft 

 A részletek egyeztetése miatt előszörHÍVJ FEL kérlek! 70/7715167 Györki Erika 

FIZETÉSÁTUTALÁSSAL: 
 Árpád Vezér Diáksport Egyesület, K&H Bank: 10400315-50526550-55501000 
 Közleménybe: Gasztro Bicikli- az átutalt összeget takaró résztvevőkpontos neve 
 Számlakiállítás: csak! az utaló személy vagy szervezet nevére történhet, 

számlaátvétel a helyszínen! 
 Kerékpárbérlés: http://zoldutazas.com/ 
 A kisebb csomagokat a túrán kísérőautó szállítja 

 

 HOZZ MAGADDAL: láthatósági mellény, ha tudsz sisakot, lámpát, fényvisszaverő 

dolgokat, TAJ kártya, lakat, ivóvíz, cserepóló az izzadékonyabbaknak, zsepi, wc papír, 

mobilteló, kis hátizsák, övtáska, szalmakalap vagy siltes sapka erős nap esetén, 

aprópénz, törölköző, papucs, fürdőruha, esőfelszerelés, esernyő, gyógyszer, 

napszemüveg, fehér hosszú ujjú póló a leégés miatt, szúnyogírtó. 

 

A LEGIDŐSEBB ÉS LEGFIATALABB BICAJOS AJÁNDÉKOT KAP!  

SZERETETTEL VÁRUNK! 
Györki Erika 

Árpád Vezér Diáksport Egyesület, Sárospatak 
T: +36/70/771-51-67 

M: kgyerika@gmail.com 

FB:Gasztro Bicikli 
WEB: www.gasztrobicikli.hu 


