
 
 

 

 

1. nap (június 29.): Hajdúböszörmény-Tiszavasvári (kb. 38 km, térkép: https://goo.gl/h2J8mU) 

 
1. szakasz: Hajdúböszörmény-Hajdúdorog (17 km): http://goo.gl/Rzg5ar 
 

A hajdúdorogi egyházmegye központjának, az 
Istenszülő Bevezetése a Templomba 
székesegyháznak a megtekintése. Egy régi 
hajdúdorogi mondás szerint a székesegyház 
tornyát a város minden utcájából látni lehet. Ezt 
egyrészt a mindenhol jelenlévő isteni gondviselés 
jelének tartották, másrészt pedig emlékeztette a 
városlakókat a görögkatolikus vallásosságra. A 
székesegyház belső terének legszembetűnőbb és 
legmonumentálisabb eleme az ikonosztáz. 
Telefon: Dalanics Zoltán atya 30/748-8586 – hívni 
kell a program előtt két-három órával (praktikusan akkor, amikor a találkozó van hétfőn) 
o Ebéd (hidegcsomag, gyerekek maguknak hozzák) 
 

2. szakasz: Hajdúdorog-Hajdúnánás (7 km): http://goo.gl/P7e0Zt 
 

Hajdúnánáson igény esetén lehetőség van a Hajdúnánási Tájház (Hajdú Ház és Kovácsműhely) 
megtekintésére. 
Telefon: Darócziné Borbás Andrea 30/367-0033 
 

3. szakasz: Hajdúnánás-Tiszavasvári (14 km): https://goo.gl/9b2udK  
o Szállás Tiszavasváriban, a Tiszavasvári Kollégiumban (Tiszavasvári, Petőfi út 1.) 
o Vacsora a kollégiumban 

 
 
2. nap (június 30.): Tiszavasvári-Tiszaújváros (kb. 47 km, térkép: https://goo.gl/4pBdsk)  

 
1. szakasz: Tiszavasvári-Tiszadob (27 km): https://goo.gl/WOf2u3   

o Reggeli a kollégiumban 
 
Tubus-torony megtekintése: az épület magtárnak 
épült a XIX. század közepén, jelenleg helytörténeti 
múzeum található benne. A 6x6 méter alapterületű, 
12 méter magas téglaépület háromszögű nyílásaival, 
felfelé keskenyedő négyszögletes tömbjével nem 
mindennapi látvány, érdekes építészeti emlék. Ezen 
felül a helyi művelődésszervező mindent megmutat, 
amit csak lehet a faluban, a gyerekek érdeklődését 
figyelembe véve. 
Telefon: Oláhné Nagy Ágnes 20/421-9979 
o Ebéd (hidegcsomag, a kollégium konyháján állítják össze) 

 
2. szakasz: Tiszadob-Tiszaújváros (kb. 20 km): https://goo.gl/bXbiJQ 
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o Szállás, vacsora Tiszaújvárosban 
o Szállás: Eötvös Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (Tiszaújváros, Munkácsy utca 26-

28.) 
o Vacsora: az Arany Holló Étteremben (Tiszaújváros, Szent István út 16.) 

 
3. nap (július 1.): Tiszaújváros-Poroszló (kb. 63 km): https://goo.gl/hMmqct   

 
o Reggeli Tiszaújvárosban (saját beszerzés Tescóból) 

 
1. szakasz: Tiszaújváros-Ároktő 

o Ebéd hidegcsomagból Ároktőn (saját beszerzés 
Tescóból) 

  
2. szakasz: Ároktő-Poroszló 

 
Érkezés után fürdés a poroszlói strandon.  
 
o Szállás Poroszlón, a Nyárfa Campingben (6 négyfős apartman, szükség esetén egy 2×2 

ágyas faházzal kiegészítve) – Poroszló, Alsóréti út 16/A 
o Vacsora a Tavirózsa Étteremben (a strand mellett található) 

 
4. nap (július 2.): Poroszló-Abádszalók (kb. 32 km): https://goo.gl/z3lqII   

 
o Reggeli Poroszlón, a Tavirózsa Étteremben 

 
Reggeli után, a napi túraszakasz 
megkezdése előtt a Tisza-tavi Ökocentrum 
megtekintése. Az Ökocentrum 
szórakoztató módon, modern, interaktív 
szemlélettel, játékosan tárja a látogatók 
elé a Tisza-tó és a Tisza-völgy természeti 
kincseit, bemutatva Magyarország 
második legnagyobb tavának gazdag 
élővilágát. A Tisza-tavi Ökocentrum 
legfőbb látványossága Európa legnagyobb 
édesvízű akváriumrendszere, mely 735000 
liter össztérfogatával és a benne 
bemutatott víz alatti csodákkal igazán 
különleges természetközeli élményt nyújt.  

 
o Ebéd Poroszlón az Ökocentrum meglátogatását követően 

 
Az abádszalóki szállás elfoglalását követően strandolás a Tisza-tó strandon. 

 
o Szállás Abádszalókon, a Faház Motelben (4 db ötszemélyes faház + 1 háromszemélyes 

faház, két fő részére szoba egy másik szálláshelyen, pár száz méterre) – Abádszalók, Arany 
János utca 17. 
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o Vacsora: a Faház Motelhez tartozó étteremben 
  



 
 

 

 

5. nap (július 3.): Abádszalók-Tiszacsege (kb. 48 km): https://goo.gl/Kp8LVM  

 
o Reggeli Abádszalókon a Faház Motelhez tartozó étteremben 

 
1. szakasz: Abádszalók-Tiszafüred (kb. 24 km): https://goo.gl/vySYd6   

o Ebéd: hidegcsomag (a Faház Motelhez tartozó étteremből) 
 

Kalandsziget kalandpark meglátogatása: a Kalandsziget számtalan élményekkel teli 
programot kínál mindenki számára a sport és szabadidő aktív eltöltésére egy csodálatos erdei 
környezetben. A Kalandszigeten 
található játékok és élmények mindenki 
számára felejthetetlen élményt nyújta-
nak. A 15 méter magas mászótorony és 
kilátó, a 140 akadályból álló 
kalandpálya-rendszer, az Óriás 
csúszópályák, a vízi játékok gyerekeknek 
és felnőtteknek is egyaránt kínálnak 
izgalmas és vidám perceket. A 
Kalandsziget 18 hektáros területén pallókon járva közlekedhetünk a sziget csodálatos 
élővilágát figyelve. 

 
2. szakasz: Tiszafüred-Tiszacsege (kb. 24 km): https://goo.gl/Yhys32  

o Vacsora (bográcsgulyás), szállás Tiszacsegén, a Peca Lakban (Tiszacsege, Tiszavirág utca 
290.) 18 főre (16 gyerek + 2 kísérő), illetve az Éva Házban (Bocskai utca 5.) 6 főre (4 gyerek + 
2 kísérő) 

 
6. nap (július 4.): Tiszacsege-Hajdúböszörmény (kb. 49 km): https://goo.gl/AE8Rx1  

 
o Reggeli Abádszalókon 

 
1. szakasz: Tiszacsege-Balmazújváros (kb. 34 km): https://goo.gl/Q7OFlM  

o Ebéd Balmazújvárosban 
 

2. szakasz: Balmazújváros-Hajdúböszörmény (kb. 15 km): http://goo.gl/dyt8RC  
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