
 
VIII. GASZTRO BICIKLI 

 

„Zemplénben tekerés, Hernádon evezés!” 
 2022. július 7-10. 

 

Magyarország 8. kerékpáros gasztro-kalandja! 
 

A program során minden érintett településen megtekintjük a 
hely épített örökségeit, vallási helyeit, várat, múzeumot  

és  
belekóstolunk a Zemplénbe  háztáji kóstolókkal, pálinka és 

borkóstolókkal, ínyencségekkel! 
 

2022.július 7.   Szállásfoglalás, wellness  
 14 órától szállásfoglalás: 

HOTEL VÉCSECITY SUPERIOR – „A Kastélyba zárt város”- Hernádvécse  
 ELHELYEZÉS: 2, 3, 4 és 5 ÁGYAS SZOBÁKBAN IGÉNY SZERINT.  
 6 ÉVES KORIG INGYENES A SZÁLLÁS ÉS ELLÁTÁS!  
 1 ÁGYAS SZOBA FELÁR ELLENÉBEN IGÉNYELHETŐ! 
 A SZÁLLÁS EGYEZTETÉSE VÉGETT KÉRLEK KERESS: 70/7715167 
 Korlátlan wellness használat (meleg vizes beltéri élménymedence, 

ellenáramos úszómedence gőzfürdővel, infra szaunával, 16+-os csendes 
pihenő finn szaunával) 

  Korlátlan fitness terem / multifunkcionális sportpálya használat 
 Fürdőköpeny, szobaszéf, korlátlan wi-fi internet hozzáférés a közösségi 

terekben és a szobákban 
 Masszázs különlegességek: 5.900 Ft-tól, igénybevételéhez a recepción 

történő előzetes időpont egyeztetés szükséges. 



 Sportlehetőségek és szabadidős szolgáltatások  
 Parkolás a szálloda parkolójában (ingyenes) 

 Wellness, szabad program.                
 19.00 SVÉDASZTALOS VACSORA (előétel, 4 főétel, desszert) 
 Zacska pálinkakóstoló: 

            Ízek: gönci barack, birs, szilva, Irsai Olivér, sárgamuskotály 
   Ismerkedési est  

 
Július 8. „Gönci barack” kerékpártúra  TÁV:48 Km Szint:100 m 

 7.30 BÜFÉREGGELI NAPFÉNYES REGGELIZŐBEN 
 HERNÁDSZURDOK  
 HIDASNÉMETI: Hernád menti pihenőpark: frissítő italok  
 GÖNC:  

 Huszita ház:  
-helytörténeti gyűjtemény az egykori borkereskedők életéről 
-bepillantás a helyi fazekasok, bognárok, cipészek, kádárok, papucsosok, 
szénégetők és molnárok akkori mindennapjaiba is. 
-a ház alatti pincerendszerben a mértékegységgé vált 136,6 literes ún. 
„gönci hordó” megtekintése 

 A Gönci- pálinkárium: 
-vásárlási lehetőség 

 GÖNCRUSZKA:  
 Pálinkafőzde megtekintése 
 ELŐ-EBÉD: Tejjel Mézzel Étterem- Gasztro Élmény Műhely: 

Kemencében sült zempléni kenyérlángos 
 VILMÁNY 
 HEJCE:  

 Hejcei szlovák katonai repülőgép szerencsétlenség emlékműve 
 Kastélykert megtekintése 
 EBÉD: Művész Restaurant:       

 Hejcei malacraguleves pikánsan kínálva bográcsban 
 Mákos guba vaníliaöntettel 

 Retro Kocsma a patakparton: csapolt soproni sör/KV/üdítő   
 VILMÁNY 
 VIZSOLY: 

 Bibliamúzeum és Nyomtatástörténeti Múzeum  
 Református Templom 
 Mézmúzeum:     

-előadás a méhészetről 
-beöltözve  nyitott kaptárlátogatás 
-kóstoló és vásár 25 fajta mézből 
-szilvalekváros krumplilángos + mézes bodza- és málnaszörp   



 NOVAJIDRÁNY: 
 Szent Flórián szobor, a tűzoltók védőszentje 

 GARADNA:  
 Római Katolikus Kápolna és Harangláb napórával  
 Holokauszt emlékmű 

 HERNÁDVÉCSE 
 SVÉDASZTALOS VACSORA 
 Wellness, csapatépítő játék 

Július 9. Várlátogató kerékpártúra   TÁV: 60 km    
 BÜFÉREGGELI NAPFÉNYES REGGELIZŐBEN 
 GARADNA 
 NOVAJIDRÁNY 
 VIZSOLY 
 BOLDOGKŐVÁRALJA:  

 Boldogkői vár  a 7 tündér várának megtekintése 
 BESTILLO Pálinkaház: főzdebemutató, pálinkakóstoló (szomolyai 

cseresznye, gönci barack) és vásár  
 BOLDOGKŐÚJFALU:  

 Jégkori Kőtenger 
 Római katolikus műemléktemplom (1825) 
 ELŐ-EBÉD: Zempléni „zsírosdeszka” gazdagon    

 ABAÚJKÉR 
 ABAÚJSZÁNTÓ:  

 Palkó Borászat: 4 tételes Zempléni borkóstoló, falatkákkal              
 HERNÁDSZENTANDRÁS: 

 BIO-EBÉD: Zöldborsóleves, helyi petrezselymes friss burgonya, 
sült csirkecomb/fokhagymás malac. Gyógynövényes szörpök/ kávé.  

 Sikertörténet vidéken: a Biokertészet feldolgozóüzemének 
bemutatása: lekvár, szörpkóstoló  

 Üveges Gábor polgármester bemutatja a BioSzentandrás 
kertészetet 

 Salátakóstoló 
 „Minden ami…”-mintabolt, helyi kézművestermékek vására 

 ENCS:   
 Kiállítás 

 ABAÚJDEVECSER  
 Csoma István kastély és kiállítás  

 ENCS: 
 Éva cukrászda:  

-díjnyertes körtekaviáros torta  



-vagy jeges és melanzsos Pasco kávékülönlegesség (opcionálisan 
választható) 

 MÉRA:  
 frissítő, pogácsa 

 HERNÁDVÉCSE 
 SVÉDASZTALOS VACSORA 

Július 10. Kenutúra a Hernádon           TÁV: 11 Km 
 BÜFÉREGGELI NAPFÉNYES REGGELIZŐBEN, kiköltözés 
 Saját autóval indulás PERÉRE, autókat ott hagyjuk a vízre szállás helyén. 
 Vezetett túra a Hernádon 3 és 4 személyes kenukkal,  

képzett kormányosokkal.  
 FELSŐDOBSZA: tízórai: szendvics-party 
 NAGYKINIZS végállomás 

 EBÉD: babgulyás gazdagon, bukta/batyu  
 Bérelt busszal visszautazás PERÉRE az autókhoz. 
  HAZAUTAZÁS, SOK ÉLMÉNNYEL FELTANKOLVA    

 

A JELENTKEZÉS MENETE: 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2022.05.31. 
(ez után is lehet, de az elhelyezés már nem biztos, hogy igény szerint 

biztosítható) 
 

 A részletek és a szállásfoglalás egyeztetése miatt először HÍVJ FEL 
kérlek!   70/771 51 67 Györki Erika   

 ELHELYEZÉS: 2, 3, 4 és 5 ÁGYAS SZOBÁKBAN IGÉNY SZERINT.  
 A 2 ÁGYAS SZOBÁK SZÁMA KORLÁTOZOTT!  
 6 ÉVES KORIG INGYENES A SZÁLLÁS ÉS ELLÁTÁS!  
 1 ÁGYAS SZOBA FELÁR ELLENÉBEN IGÉNYELHETŐ! 
 A szobák pótágyazhatóak! 
 Több éjszaka is foglalható a szálláson, a program előtti és utáni 

napon is, szintén nálam jelezve!  

 A részvételi díj tartalmazza: 3 éjszaka szállás, az étkezések, kóstolók 
költségét, belépőket, idegenvezetést, túravezetést, kísérőautó és 
szervizelés költségeit, buszbérlés (vízitúra)… 

 E-BIKE a helyszínen bérelhető női és férfi méretben: 8.000 Ft/nap, 
de csak 4 db van, időben foglald le légy szíves! 

 A program egyedi, katicás pólója a HELYSZÍNEN megvásárolható az 
előzetesen, e-mailban leírt igényed alapján: név, méret, db szám.  



Ára: 5.000 Ft  
 A kisebb csomagokat a túrán kísérőautó szállítja  
 COVID információk: Vis maior esetén fennálló lemondás 

 

A 4 NAPOS TELJES PROGRAM ÁRA SZÁLLÁSSAL: 

105.000 FT 

 

A 4 napos program egyes napjain SZÁLLÁS NÉLKÜL IS RÉSZT LEHET 
VENNI, a különböző napok programárai: 

 2022.07.07. /     Esti borkóstoló:       3.000 Ft 
 2022.07.08. / 1. kerékpáros nap ára:    18.000 Ft 
 2022.07.09. / 2. kerékpáros nap ára:    18.000 Ft 
 2022.07.08. / 3. evezős nap ára:           16.000 Ft 

 Egyéb igényről szóban, kérem, hívj fel! 

FIZETÉS ÁTUTALÁSSAL: 
 Árpád Vezér Szabadidős, Természetjáró- és Diáksport Egyesület 
 K&H Bank: 10400315-50526550-55501000       
 Közleménybe: Gasztro Bicikli- az átutalt összeget takaró résztvevők 

pontos neve 
 Számlakiállítás: csak! az utaló személy vagy szervezet nevére történhet 

előzetes egyeztetés alapján, számlaátvétel a helyszínen! 
 
 

HOZZ MAGADDAL: 
 

 KERÉKPÁRTÚRÁRA: láthatósági mellény, sisak (nem kötelező), lámpa, 
fényvisszaverő dolgok, 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.   
 

 VÍZI TÚRÁRA: popsi alá polifoam matrac vagy kispárna, 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 Szabadidős, Természetjáró- és Diáksport 

Egyesület  
 

Sárospatak 
Tel: +36/70/ 771-51-67 
       Mail: uzenet.gasztrobicikli@gmail.com 
           Facebook: Gasztro Bicikli 

               WEB: www.gasztrobicikli.hu/szervezett túrák 


