BICYKLOM OKOLO BALATONU – CYKLOPÚŤ
5.-9. mája 2020

Milí priatelia,
srdečne pozdravujem účastníkov tohoročnej cyklopúte okolo Balatonu. Vysoko si
vážim a ďakujem za Vašu dôveru, že ste prijali moje pozvanie. Naše spoločenstvo
bude tvoriť 18 účastníkov – 10 žien a 8 mužov.
Pravdepodobne mnohí z nás sme už boli pri Balatone, či už v detstve s našimi rodičmi,
alebo neskôr, ako dospelí, s našimi deťmi alebo priateľmi. Som presvedčený: - prežité
zážitky sa vryli tak hlboko do našich sŕdc, že sa príležitostne opäť vraciame k tomuto
krásnemu jazeru. Aj napriek tomu, že sme tu už boli viackrát, opäť sa kocháme v
krásach okolitej prírody, obohacujeme sa miestnymi kultúrno-historickými pamiatkami
alebo sa iba ovlažíme vo vlnách Balatonu.
Počas našej 4-dňovej cyklopúte prejdeme okolo jazera približne 210 km. Cestou sa
zastavíme na miestach s krásnou panorámou, načrieme do histórie, prejdeme popri
kúpaliskách a cez malé mestečká. Naša trasa poväčšine povedie po značkovaných
cyklochodníkoch a cestách s nízkou intenzitou cestnej premávky.
Preprava bicyklov z Nových Zámkov na miesto začiatku našej cyklopúte a taktiež späť,
do Nových Zámkov, bude zabezpečená. Taktiež môžeme počítať s prepravou našich
batožín počas cyklopúte okolo Balatonu.
Program:
1. deň, 5. mája 2020, utorok; Nové Zámky - Káptalanfüred
O 16-tej hodine sa stretneme na parkovisku pri františkánskom kostole. Po krátkom
privítaní a požehnaní pútnikov si uložíme svoje bicykle a batožiny do dodávkového
auta a osobnými autami odcestujeme do mestečka Káptalanfüred. Po našom príchode
budeme ubytovaní v miestnej ubytovni františkánskeho rádu. Pri spoločnej večeri sa
zoznámime a prediskutujeme podrobnosti programu našich spoločných nastávajúcich
dní.

2. deň, 6. mája 2020, streda, Káptalanfüred – Révfülöp, 48 km
Ráno o ôsmej hodine vyrazíme na našu cyklopúť z miesta Káptalanfüred. Počas cesty
budeme mať krátke prestávky v obci Csopak a v mestečku Balatonfüred. V Tihany-i
sa zdržíme o niečo dlhšie a budeme sa môcť aj naobedovať. Poobede budeme
pokračovať v našej ceste do obce Révfülöp, kde sa ubytujeme v jednej mládežníckej
ubytovni.
3. deň, 7. mája 2020, štvrtok, Révfülöp – Balatonmáriafürdő, 57 km
Po opustení obce Révfülöp budeme prechádzať popri dedinke Ábrahámhegy a
čoskoro sa dostaneme k úpätiu malebného vrchu Badacsony. Po stúpajúcej cestičke
sa pred nami otvorí krásna panoráma na Balaton. Popri tom môžeme ochutnať vínko
miestnych pestovateľov.
Po rozlúčke s krásnym Badacsonyom nás cesta privedie k hradu Szigliget. Svoje
bicykle si odložíme pod pevnosťou a k hradu výdeme pešo.
Neďaleko Szigliget-u sa nachádza významné miesto Balatonu, Keszthely. Pri
miestnom móle sa môžeme naobedovať. Podľa vlastného uváženia máme príležitosť
na návštevu kaštieľa rodiny Festetics a neďalekého poľovníckeho múze. Po
oddychovej prestávke pokračujeme v ceste smerom na prírodnú rezerváciu Malého
Balatonu. Onedlho sa dostaneme na južnú stranu jazera a ubytujeme sa v obvi
Balatonmáriafürdő.
4. deň, 8. mája 2020, piatok, Balatonmáriafürdö – Szántód (Tihany), 48 km
V ďalšom úseku našej cesty nás bude sprevádzať krásny výhľad na panorámu
vulkanického vrchu Badacsony. Budeme prechádzať cez rozmanité miesta, po dobre
značkovaných cestách a miestnych komunikáciách s nízkou intenzitou dopravy. Za
obcou Fonyód prejdeme cez obec Balatonboglár, ktorá je známa so svojimi
vynikajúcimi vínami. Potom nasledujú obce Balatonlelle a Balatonszemes. V prístave
Balatonföldvár budeme mať krátku prestávku. Odtiaľ pokračujem do obce Szántód,
kde nastúpime na kompu, ktorá nás prevezie na druhý breh jazera. Tam sa vrátime
do benediktínskeho opátstva v Tihany-i. Tu sa zúčastníme na večernej svätej omši
(19:30 h) a ubytujeme sa v ubytovacom zariadení miestnych benediktínov.
5. nap. 2020. május 9., szombat, (Tihany) – Szántód – Káptalanfüred, 51 km
V ranných hodinách opäť nastúpime na kompu, ktorá nás prevezie cez najužšie miesto
Balatonu, cez Tihanyský prieplav do obce Szántód. Naša cesta bude smerovať do Siófoku a následne do Balatonvilágos-u, kde si urobíme krátku prestávku. Potom už budeme
pokračovať smerom k severnému brehu Balatonu. Pri obci Balatonakarattya sa nám
naskytne krásna panoráma na hladinu jazera. Po prejdení cez obce Balatonkenese a
Balatonfűzfő budeme mať náš cieľ resp. východzie miesto našej púte, obec Káptalanfüred
už len na dosah.
Finančné výdavky spojené s cestou:
Ubytovanie: 4x cca. 15 €=60,-€, t. j. cca 20000 Ft;
Cestovanie do Káptalanfüred-u a späť do Nových Zámkov: osobnými autami, cca 10
eur/osoba;
Preprava bicyklov: 0,- €/osoba (sponzorstvo);
Sprevádzajúce auto: 0,- €/osoba (sponzorstvo);

Stravovanie: si každý zabezpečí samostatne. Môžeme si so sebou priniesť nejaké
sendviče, čokoládky, müzlityčinky. Počas obeda sa budeme zastavovať pri stravovacích
zariadeniach. Na každú cestu si zoberme so sebou aspoň 1 l vody.
Miestne polatky, vstupné: Tihany: benediktínske opátstvo a múzeum 1200 Ft; Szigliget:,
hrad 800 Ft; Keszthely: kaštiel rodiny Festetics, polovnícke múzeum, palmový dom,
výstava kočov… 1000 až 3700 Ft, podľa navštívených miest; Szántód: kompa 2x(700+400)=2200 Ft. Uvedené ceny sú orientačné, môžu sa meniť.
Úrazové poistenie: každý účastník si zabezpečuje samostatne, podľa vlastného uváženie;
uzatvorenie poistenia sa však odporúča.
Organizovanie cyklopúte: 0,- €/osoba (sponzorstvo);
Sprevádzanie cyklopúte: 0,- €/osoba (sponzorstvo).
Cestovanie – prosím o pomoc!
Vzhľadom k tomu, že počet účastníkov cyklopúte je 18, na prepravu účastníkov na trase
Nové Zámky – Káptalanfüred a späť budeme potrebovať aspoň 4 osobné autá. Počas
cyklopúte autá, okrem sprevádzajúceho, ostanú odparkované pred ubytovacím
zariadením františkánov v Káptalanfüred-e.
V prípade, že by v tomto niekto z účastníkov cyklopúte mohol poskytnúť pomoc, prosím,
aby mi to dal na vedomie. Samozrejme, že náklady na cestu budú úmerne podelené
a uhradené pre každé auto.
Ubytovanie: podľa možností sa vynasnažíme, aby manželské páry boli ubytované
samostatne. Vo väčšine prípadov sú v ubytovacích zariadeniach 2 alebo 4 lôžkové izby so
spoločným sociálnym zariadením, zvlášť pre ženy a zvlášť pre mužov. Posteľné prádlo
bude zabezpečené.
Oblečenie: má byť odolné a športového charakteru, obuv taktiež. Prinesme si so sebou
aj nejaké náhradné, teplejšie veci a pršiplášť. Je vhodné si obliecť špeciálne nohavice so
spevnenou sedacou časťou, vyplnenou špongiou. Ochranná prilba nie je povinná ale ju
odporúčam pre každého účastníka.
Výstroj: malý ruksak alebo „ladvinka”, slnečné okuliare, krém na pokožku, prípravok proti
komárom.
Dôležité je vedieť, že:
 Vzhľadom na charakter cyklopúte, nie je možnosť na vynechanie určitého úseku
alebo na návrat späť;
 Fyzická náročnosť jednotlivých úsekov cyklopúte je priemerná;
 Počas cyklopúte je dôležité, aby každý účastník dbal o svoju bezpečnosť, bol
ohľaduplný voči ostatným, dodržiaval pravidlá bezpečnej jazdy a cestnej premávky;
 V prípade srdcovo-cievnych alebo pohybových zdravotných problémov je účasť na
cyklopúti vylúčená;
 Každý účastník cyklopúte zodpovedá za svoju bezpečnosť a technický stav svojho
bicykla;
 Odchod z Káptalafüred-u do Nových Zámkov: 9. mája 2020, sobota, cca o 16:00 h,
príchod do Nových Zámkov cca o 18:30 h.
So srdečným pozdravom a v nádeji nášho spoločného stretnutia
Ondrej Török, organizátor cyklopúte
V Nových Zámkoch, 12. februára 2020

