
Vonatozás, túrák, kirándulások, 2023
tervezet

Járd körbe Izlandot  | vetítés
jan.21 1 napos  | #vetítés #élménybeszámoló #vetítés #vizesések #jokulsárlon #bluelagoon #Fjordvidék #goldentriangle ... | ingyenes

Japán és a Szuperexpressz | vetítés
jan.21 1 napos  | #vetítés #vetítés #élménybeszámoló #shinkanzen #JR #Japán #Japan #Kyoto #Tokyo #Tokió #Nikko #Hakon... | ingyenes

Atlanti gyöngyszemek Terceira, Sao Miguel, Madeira | vetítés
jan.21 1 napos  | #vetítés #élménybeszámoló #vetítés #Portugalia #travel #islands #terceira #saomiguel #madeira #port... | ingyenes

Kutyásszánkózás a sarkkörön, Spitzbergák + *Pyramiden   | expedíció
márc.17 7 napos  | #expedíció #sarkkör #legészakibbtelepülések #Longyearbyen #kutyásszán #Svalbard #norvégia #... | 69 eFt+2509 NOK+repjegy+ helyi közlekedés

Tavasz a Bakonyban medvehagymaszürettel | outdoor
ápr.15 1 napos  | #outdoor #bakony #várpalota #medvehagyma #wildgarlic #bátorkővára #outdoor #túra #belföld #magyaror... | 0 Ft-tól

Vértes, Máriaszakadék + Vitányvár | outdoor
márc.04 1 napos  | #outdoor #hétvége  #túra #túraajánló #outdoor #túra #vitányvár #belföld #magyarország #hungary  #tú... | 1e Ft+ jegyektől

Nagy japán körút a trópusi Okinawával | világjáró túra
máj.09 12 napos  | #világjáró túra #budget #shinkanzen #JR #Japán #Japan #Kyoto #Tokyo #Tokió #Nikko #Hakone #Vonat... | 98 eFt + 43120 Yentől + repjegy és bérlet

FIP Japán a szuperexpresszel | extrém túra
máj.06 9 napos  | #extrém túra #budget #shinkanzen #JR #Japán #Japan #Kyoto #Tokyo #Tokió #Nikko #Hakone #Vonatozás #aktí... | 78 eFt + 25850 Yentől+ repjegy és bérlet

FIP Bernina Expressz (Olaszország - Svájc) | vonatozás
máj.27 4 napos  | #vonatozás #SBB #Berninaexpressz #Svájc #MGB #Switzerland #Tirano #Chur #Zurich #vonatozás #vasút #ex... | 19,9 eFt+30EUR+ jegyek

FIP Pünkösdi olasz, svájci francia  gleccservasutazás | vonatozás
máj.30 7 napos  | #vonatozás #pünkösdiprogram #vonatozás #vonattal #SBB #FS #Gleccserexpressz #Svájc #Glacierexpress #M... | 24,9 eFt+240EUR+ jegyek

Milánó | túra
máj.26 3 napos  | #túra #Opera #Dóm #egynapos #repülővel CastelloSforzesco #budget #travel #utazás #útitárs #explo... | 5000 Ft+jegyek

FIP Gleccservasutak az olasz, svájci, francia alpokban Comfort | vonatozás
máj.30 6 napos  | #vonatozás #pünkösdiprogram #vonatozás #vonattal #SBB #FS #Gleccserexpressz #Svájc #Glaccierexpress #... | 15,9 eFt+ 240 EUR + jegyek

FIP Svájc, Gleccser expressz + Gornergrat | vonatozás
máj.29 4 napos  | #vonatozás #pünkösdiprogram #vonatozás #vonattal #SBB #Gleccserexpressz #Svájc #Glacierexpress #MGB #... | 22,9 eFt + 62 CHF-től

Sopron és  Myrafalle vízesés  | outdoor
jún.04 3 napos  | #outdoor #Ausztria #vízesés #túra #vaddisznószurdok #Sopron #outdoor #túratárs #budget #aktívpihené... | 22 eFt+busz

FIP Prága | túra
júl.23 3 napos  | #túra #Prága #Orloj #Károlyhíd #vár #Aranyutcácska #vonat #vonatozás #CD #prague #karlbridge #vy... | 7 200 Fortinttól

FIP Krakkó - Auswchwitz | ismeretterjesztő
júl.24 3 napos  | #ismeretterjesztő #Prága #Orloj #Károlyhíd #vár #Aranyutcácska #vonat #vonatozás #CD #Krakkó #Auschwitz #Osw... | 7 200 Fortinttól

FIP Krakkó - Auswchwitz - Wieliczka | vonatozás
júl.25 4 napos  | #vonatozás #Krakkó #Auschwitz #Oswiecim #RynekGłówny #lengyelország #poland #vonattal #PKP #vonatozás... | 15,9 eFt+182 PLN-től

A nagy Explorer paintball csata | eXtréme sport
aug.05 1 napos  | #eXtréme sport #paintball #átmozgató #nagycsata # bakancslista #akciójáték #lövöldözés #explorerklub #hun... | 7500 Ft

FIP Erdély classic | csillagtúra
aug.13 6 napos  | #csillagtúra #erdély #transylvania #székelyudvarhely #parajd #gyilkostó #farkaslaka #románia #budget #t... | 15,9 eFt+180 RON+közlekedés 

Via ferrata Tatabánya | eXtréme sport
szept.02 1 napos  | #eXtréme sport #belföld #magyarország #hungary #tatabánya #viaferrata #extrém #outdoor #explorerklub #bud... | 500 Ft-től+ felszerlés+ vezető

Mars Expedíció, Gánt | outdoor
szept.16 1 napos  | #outdoor #vörös #Gánt #bauxitbánya #afrikai fíling #szavanna #mars #bauxit #balásjenő #bányamúzeum ... | 1000 Ft+Busz

Sziciliai ősz | túra
okt.01 5 napos  | #túra #Sicilia #Siracusa #Catania #Taormina #Etna #Savoca #Aciastello #Acitrezza #Italy #Olaszor... | 19eFt+103EUR+repjegy közelekedés

Felsőpetény bányavasút | ismeretterjesztő
okt.07 1 napos  | #ismeretterjesztő #felsőpeténybánya #akkusvasút #kisvasutazás #bányatúra #természetjárás #ásvány #gyerekekne... | 1 eFt+belépő

Nagy portugál Körút Azori szigtekkel és Madeirával | világjáró túra
nov.01 12 napos  | #világjáró túra #acores #azori #portugal #funchal #saomiguel #terceira #madeira #külföld #portugália #liss... | 59 eFt+416EUR+repjegy+ helyi közl

Porto - Lissabon | túra
okt.23 3 napos  | #túra #portugália #lisszabon #porto #santajusta #alfama #templomok #church #katerdális #külföld ... | 10 eFt+106EUR+repjegy+ helyi közl

Azori és Madeira ősszel | extrém túra
okt.31 10 napos  | #extrém túra #portugália #atlantióceán #madeira #azoriszigetek #saomiguel #terceira #európa #külföld #f... | 55 eFt+309EUR+repjegy+ helyi közl

Azori szigetek | strapatúra
okt.28 7 napos  | #strapatúra #azoriszigetek #portugália #külföld #atlantióceán #európa #saomiguel #terceira #expedíció ... | 49 eFt+209EUR+repjegy+ helyi közl

Tatai tó vadlúdles, forraltborozással | ismeretterjesztő
nov.11 1 napos  | #ismeretterjesztő #ilovetata #Tataitó #Öregtó #forraltbor #vadludak #vadlúdles #madárles #túra #explorerklub... | 1000 Ft+vonatjegy

Zanzibar óceánpart Szilveszter | kombi relax
jan.02 10 napos  | #kombi relax #Zanzibar #Masay #newyear #nungwi #colobus #mangrove #prisonisland #rockrestaurant #indiai... | 88 eFt+314USD+repjegy+ helyi közlekedéstől
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kövess bennünket: @explorerklub

honlap: www.explorerklub.hu | e-mail: info@evvk.hu | http://fb.com/explorerklub | mobil: 0630/9634-325 (SMS) | Postai cím: 2220 Vecsés Bokor utca 5. (nincs ügyfélfogadás). 
Kérjük, tedd ki a faliújságra, hogy mások is láthassák! A tájékoztatás nem teljeskörű.  A további feltételek elérhetők honlapunkon, vagy kérd írásos tájékoztatónkat!  

Egyes túrák csak tagok/ követő támogatók  részére elérhetőek (nem utazási iroda, köszi).   Változtatások joga fenntartva!


