Tisztelt PVDSZ tagok
Megjelent az Explorer Vasutas Világjáró Klub (egyesület) 2020. évi önköltséges túraterve, melyre tisztelettel várunk minden
tagot és érdeklődőt.

2020 évi mottó:
"A Legnagyobb hiba, amit elkövetsz az életben, hogy azt hiszed, van időd!" - Buddha 4. Úton fesztivál | Magyarország legolcsóbb utazási fesztiválja
2020.01.25
| Vasutasoknak ingyenes regelni itt: https://forms.gle/mmNZkbPYyreCzd2X6
Egy Boeing 767 repülőgép kapitány kalandjai New-York-tól a Himalájai mesterekig | Camino Steve: Kalandra születtem avagy mi
is az a thru hiking | Dél-Amerika: Patagóniától Amazóniáig | Csernobil (Прип'ять) | élménybeszámoló vetítéssel | Norvégiából a
Szigetközbe! Kajakkal? | A vonatos szamaras ember alias Banka Roland Caminója
Budai hegyek 25 km - Himalája és El Camino felkészítő | természetjáró túra
2020.03.28
1 nap | #klasszikus #átmozgató #csapatépítő #más #tetszeni fog #évindító #a természet és te #garantált izomláz
#vár a hegy | 100 Ft
Argentína - Uruguay - Paraguay - Brazília | az év expedíciója
2020.04.01
14 nap / 10 szálláséj | #két hét Dél-Amerika #Copacabana #Amazónia #gleccsertúra #Iguazu a Diabloval #fiam
maga kifogta Dél-Amerikát #Copa America #Evita | 380.000 Ft+921 USD-től+csomagdíj + helyi közl.
Nepál (नेपाल) és Himalája light | csillagtúra
2020.04.29
11 nap / 8 szálláséj | #hétköznapi embereknek= NEKED #egyedülálló Nepál #kis kirándulásokkal #nem bánod
meg #Lovely Lukla #könnyebb verzió | 370.000 Ft+62 USD+690 EUR-tól
Emirátusok: Dubai és Abu Dhabi ( | )أبو ظبىtúra
2020.05.10
4 nap / 3 szálláséj | #luxus #pompa #arab tradíció #hiánypótló #dubajozni csak szépen #Dubai #Abu Dhabi |
177.000 Ft+26 USD-től
Felsőpetény, bányalátogatás kisvonattal | kéktúra
2020.05.16
1 nap | #akkus vasút #különleges bánya #tradíció #természetjárás #minden évben új #a pecsét #Kéktúra #ilyen se
volt még #csapatépítő/családépítő #gyere velünk #jó társaság #töltsd fel a tüdőd | 100 Ft+3.500 Ft belépőtől
El Camino, A fogadalom | az év legelgondolkodtatóbbja
2020.06.05
9 nap / 6+2 szálláséj | #FIP #önismeret & zarándoklat #spanyol tájak #Galícia #zarándokúton
#zarándokszállások hangulata #belső utazás #utána minden más lesz #meg tudod csinálni | 149.000 Ft+210 EUR-tól+csomagdíj
Mediterrán körút (Spanyolország, Andorra, Szardínia) | az év strapatúrája
2020.06.05
20 nap / 16+hajón,vonaton szálláséj | #FIP #nyughatatlanoknak #20 NAP mediterráneum #olasz-spanyol #ez
odavág #akarod #ez mindent visz #kimaxoljuk a Földközi-tengert | 133.000 Ft+481 EUR-tól
Gleccser expressz vonatozás | ismeretterjesztő
2020.06.13
3 nap / vonaton szálláséj | #FIP #tavaly is jó volt #panorámavonatozás #svájci Grand Canyon #egy napos
feltöltődés #Vasutmania.hu | 12.000 Ft+ kb. 50 CHF
Spanyolország és Andorra | csillagtúra
2020.06.13
6 nap / 5 szálláséj | #FIP #Madrid -Valencia - Barcelona -Andorra #különlegességek #rád vár #miniállam
#Pireneusok #szieszta, fiesta #sangria #paella | 155.000 Ft+173 EUR-tól+csomagdíj

Katalán körút (Spanyolország, Andorra, Szardínia) | strapatúra
2020.06.13
12 nap / 8+vonaton,hajón szálláséj | #FIP #pihenni is engedd #hajóval a Földközi-tengeren #nyugat-kelet túra
#különleges #mediterráneum #érezd a dolce vitát #túrázz és pihenj #fullos túra #gasztrotúra | 112.000 Ft+394 EUR-tól+csomagdíj
Alpok, Appenninek (Svájc, Ausztria, Olaszország) | strapatúra
2020.06.13
5 nap / 1 (kérésre) szálláséj | #FIP #az Alpoktól Sienáig #vonattal #budget #kimondottan vasutasoknak #kicsi de
erős az Alpok Appeninek #2. túrának 2020-ban? | 25.000 Ft+kb. 50 CHF
Nagy osztrák vízeséstúra, Medve-szurdok | magashegyi túra
2020.06.14
3 nap / 1 (kérésre) szálláséj | #FIP #osztrák kiruccanás #családdal #budget #Bärenschützklamm #vízeséses,
falépcsős #évek múlva is emlegetitek #szurdok túra #sógoréknál #szomszédolás | 12.000 Ft
Siena | túra
2020.06.15
3 nap / vonaton szálláséj | #FIP #bella Italia #vinorosso #dolce vita #rövid de tartalmas #aktív pihenés #Toszkána
# gótikus gyöngyszem | 13.900 Ft
Szardínia (10 nap) | az év tengerpartja
2020.06.15
10 nap / 5+ hajón, vonaton szálláséj | #FIP #Szardínia #minden évben elmennék #dél-olasz életérzés #vinorosso
#espresso #sziget túra #Szardíniának semmi köze a halhoz | 24.500 Ft+239 EUR-tól
Itáliai körút: Siena - Szardínia - Korzika- Ostia | strapatúra
2020.06.15
8 nap / 3+ hajón vonaton szálláséj | #FIP #barlangtúra #sziklaszirt túra #hajókázás #fellegvár túra #gigalépcső
#középkori Itála #ókori Róma #szárd katalán emporum #bella Italia | 23.500 Ft+185 EUR-tól
Kijev - Csernobil (Прип'ять) - Lvov | ismeretterjesztő
2020.08.18
5 nap / 1+ vonaton szálláséj | #FIP #rendhagyó #élet a zónában #életünkben egyszer #pusztulás és újjászületés #a
33 éve befagyott világ #ne feledd #soha többé #törékeny világunk | 29.000 Ft+119 EUR-tól
Szláv körút (Прип'ять) - Kijev - Krakkó, Auschwitz - Wieliczka) | strapatúra
2020.08.18
8 nap / 1+2 szálláséj | #FIP #vadkelet #körbejárjuk #Pripjaty-Kijev-Krakkó-Auschwitz+ Wieliczka #érdekes és
tanulságos #megdöbbentő #kevés nap, rengeteg látnivaló #múlt és jelen #múltidéző #keleti blokk | 29.000 Ft+182 EUR-tól+lengyel
belépők
Auschwitz + Birkenau | ismeretterjesztő
2020.08.22
3 nap / vonaton szálláséj | #FIP #szomorú szív #megdöbbentő #magyar vasúti pavilon #fekete fáklya #soha többet
#hogy történhetett #érthetetlen # ember embernek farkasa | csak 1800 Ft + belépő
Auschwitz + Krakkó - Wieliczka | strapatúra
2020.08.22
4 nap / 1 szálláséj | #FIP #Krakkó és környéke #itt itthon vagyunk #lengyel-magyar két jó barát #sötét múlt,
fényes jelen | 3.300 Ft+14 EUR-tól+belépő
Krakkó, Wieliczka | túra
2020.08.23
3 nap / vonaton szálláséj | #FIP #sóbánya #kisvonatozás #érdekes #Krakkó is #lengyel-magyar két jó barát | csak
1800 Ft + belépő
New York - Washington - Philadelphia | bakancslista túra
2020.08.27
7 nap / 4 szálláséj | #Central park #Nagy alma #csak átugrunk #Túl az Óperencián | 170.000 Ft+188 EURtól+vonat/buszjegyek
Csucsai Vásár + Nagyvárad | Gasztró
2020.10.10
2 nap / 1 szálláséj | #FIP #etno gasztrotúra #meghökkentő #itt minden (is) van #gasztro #régiség #erdélyi vásárfia
#góbéság #tudsz alkudni? #biztos veszel valamit | 10.000 Ft+12 USD-től + IC pótjegy
Vecsési káposztafesztivál | Gasztró
2020.10.10
2 nap / 1 (kérésre) szálláséj | #etno gasztrotúra #meghökkentő #itt minden (is) van #retró este #sörgőzés #sült
kolbász #biztos veszel valamit #a káposztáról sokféleképpen | 1.350 Ft-tól
Figyelem a 2020. 02.15-ig jelentkezők 5% kedvezményben részesülnek.
Telefonos fogadóórák: Szo,V: 9-15h, Cs:15-16 h-ig:
1./ 06+27-51 vasútin vagy 06 1/516-2751 vezetékes számon,
2./ 06 30/963-4325 mobilon esténként, SMS -ben is,
További információk:
3./ E-mail: info@evvk.hu,
4./ http://www.evvk.hu, www.vasutasok.hu honlapunkjainkon
5./ facebook/ insta oldalainkon: evvk.magyarorszag

Várjuk megkeresésüket, üdvözlettel: EVVK

A programterv közzétételét a PVDSZ támogatta.

