
�Találkozó Alsóvadácson 8 és 10 óra között a székely kapuval szemben.
�Parkolási lehetőség a hűtőkamra felöli oldalon KIJELÖLT helyen.
�Indulás a részvételi díj befizetése és KARSZALAGOK átvétele után 10-15 fős 

csoportokban 10 percenként.
�A résztvevők a kijelölt útvonalon érik el az állomásokat. Kérjük a kijelölt útvonalról ne 

térjenek le.
�Lehetőség van részt venni egy hosszabb 7,5 km-es GASZTROTÚRÁN, amely érinti mind a 

tíz állomást és egy könnyebb 2,7 km-es GASZTROSÉTÁN, amely csak öt állomást érint.
�Az állomásokon a karszalaggal rendelkezőknek van lehetősége megkóstolni a különböző 

ételeket.
�Egyes állomásokon vásárlásra is van lehetőség (pl. füstölt kolbász, méz, stb).
�A karszalaggal rendelkezők 12 órától Alsóvadácson a vadászház udvarában található nyári 

konyhában vendégeink egy tányér vaddisznópörköltre.
�Minden állomáson lehetőség van ásványvíz fogyasztására.
�Alsóvadácsi BÜFÉBEN vásárolható csapolt sör, üdítők,kávé .
�WC Alsóvadácson a vadászházudvarban és a Vöröshídi parkolóban.
�5. és a 6. állomás között meredek, sziklás terepen vezet az út, Kérjük fokozottan 

figyeljenek ezen útszakaszon.

EGYÉB PROGRAMOK:
� VIRTUÁLIS VADÁSZAT (lézeres puskával)  VADÁSZHÁZ TÁRSALGÓ
� FÚTÓVAD LÖVÉS (légpuskával mozgó célokra)  VADÁSZHÁZ UDVAR
� ÍJÁSZAT VADÁSZHÁZ UDVAR
� FESTMÉNY (a komáromi ANNA GALÉRIA kiállítása) VADÁSZHÁZ FŐBEJÁRAT
� FOGAT 



GASZTROTÚRA ÚTVONALA ÉS ÁLLOMÁSAI

GASZTROTÚRA GASZTROSÉTA

� 7,5 km hosszú mind a 10 állomást érintő túra
� Indulás északi irányba, majd keletre tartva a Papréti 

tó (1. állomás) felé
� A térképen útvonalat kékszegélyes vonal jelzi
� A terepen az útvonalat GASZTROTÚRA feliratú nyilak 

jelzik

� 2,7 km hosszú az utolsó 5 állomást érintő séta
� Indulás át a hídon a kisvasút nyomvonalán délre tartva 

Vöröshíd felé
� A térképen útvonalat pirosszegélyes vonal jelzi
� A terepen az útvonalat GASZTROSÉTA feliratú nyilak 

jelzik



1. HAL      
(Sült keszeg) 2. MUFLON 

(Rablóhús)

3. ERDEI 
GYÜMÖLCS 

(Pálinka)

4. 
VADDISZNÓ 

(Füstölt 
vaddisznó 

sonka)

5. 
VADBURGER

PÁSTÉTOM6. SZARVAS 
(Szarvas
kolbász)

7. 
KECSKESAJT

8. SZARVAS 
(Szarvas steak 

csipke-
mártással) 

9.ÉDESSÉG 
(Méz, Lekvár)

10. 
VARGÁNYA 
(Vaddisznó 
pecsenye 

mézes 
vadkörteágyon 
vargányával)

ALSÓVADÁCS 
(Vaddisznó 

pörkölt)


