MEGHÍVÓ
a „CYCLING AT-HU - Határtalan kerékpáros élmény” projekt
kerékpáros bejárással egybekötött projektzáró rendezvényére

A stájer Thermenland, Dél-Burgenland és Vas megye között már évek óta folytak egyeztetések a
kerékpárutak összekapcsolásáról, a határon átnyúló kínálat hozzáadott értékének kihasználásáról. A
fejlesztési elképzelések gyakorlati kivitelezésére a „CYCLING – Határtalan kerékpáros élmény” projekt
keretében, az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-13
támogatásával nyílt lehetőség.
Az együttműködés eredményeként Kelet-Stájerországban a Thermenland(R12)- és Rába-völgyi
kerékpárút (Raabtal Radweg R11) továbbfejlesztésére, a dél-burgenlandi Édenkert kerékpáros körút
(Paradiesroute Südburgenland)-, valamint Szombathelyről kiindulva 6 tematikus túraút kialakítására
került sor. Az útvonalak kijelölése a térségi idegenforgalmi szolgáltatók aktív közreműködésével
történt, akik egyben a túrakörök kerékpárosbarát éttermei, panziói is. A közös kínálatfejlesztéshez
táblázás, térképek, kiadványok készítése is kapcsolódott, amelyeket Bécsben a Ferienmesse-n,
valamint az Utazás kiállítás és Bringaexpo keretében közösen mutattak be a partnerek.

Időpont:

2015. március 26. (csütörtök) 17.00

Helyszín:

Alpesi Fogadó és Borház, 9795 Vaskeresztes (hrsz.: 165/4. www.alpesifogado.hu)

A záró rendezvényt megelőzően hívunk minden érdeklődőt és kerékpározást kedvelőt a kijelölt
útvonal egy részének kerékpáros bejárására. A túra hossza kb. 45 km. A kerékpártúrára időjárás
függvényében kerül sor.
Tervezett program
10.00 Találkozó Vaskeresztesen majd transzfer Bozsokra. Minden résztvevőnek kerékpárt
biztosítunk. Kérjük a csatolt regisztrációs lapon a kerékpár igényüket jelezzék.
10.30 Büféebéd Bozsokon a Malomporta fogadóban, az együttműködő partner rövid
bemutatkozása.
11.00 Start, a túra során a következő helyszíneken rövid pihenők, a projekttevékenységek
bemutatása. A túra során bemutatásra kerül a projekt keretében beszerzett új generációs két
elliptigo: www.elliptigo.com
- Rohonc/Rechnitz Írottkő Naturpark Iroda, római kori szarkofág és rekonstruált vízvezeték

- Rohonc/Rechnitz és Bucsu között felújított vámház
- Narda, kerékpározható út a határhoz
- Csém/Schandorf, halomsírokat bemutató tárlók
- Vashegy/Eisenberg, borkóstoló
- Beled/Bildein, Határélmény út
- Vaskeresztes, Alpesi Fogadó és Panzió
Várható megérkezés Vaskeresztesre 16 órakor. A kerékpárosok számára tisztálkodási és
átöltözési lehetőség.

ZÁRÓ RENDEZVÉNY
17.00 Köszöntők
Josef Kappel, a Tourismus Regionalverband Oberwart - Bad Tatzmannsdorf elnöke
Koczka Tibor, Szombathely MJV alpolgármestere
17.20 Projekttevékenységek és eredmények bemutatása
Hans Peter Neun, Tourismus Regionalverband Oberwart - Bad Tatzmannsdorf
Vörös Borsody Csilla, Savaria Turizmus Nonprofit Kft.
Michael Wagner, Thermenland Steiermark
Glavanics Krisztina, Narda polgármestere
18.20 Pódiumbeszélgetés osztrák-magyar szakértőkkel a határtérség kerékpáros turizmusának
jelenéről, jövőbeli stratégiai fejlesztési irányairól; az európai kerékpáros turizmus keresletvendégforgalom növekedés trendjéről.
Balogh Károly, Vas Megyei Turizmus Szövetség
Gerald Ehrenhöfer – kerékpárosbarát fogadó és e-bike kölcsönző (Heurigen-Stadl Ehrenhöfer)
Mag. Andreas Gross – Südburgenland Tourismus
Polgár Tibor, Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Kft.
Víg Tamás, VITALENTUM Bt.
19.00 Fogadás

A rendezvényen a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részvételi szándékát a mellékelt
regisztrációs lapon kérjük legkésőbb március 20-án (péntek) 12:00 óráig jelezze a
progeneralteam@gmail.com e-mail címen vagy a 30 22 93 777-es telefonszámon.
A kerékpártúrán magyar – német nyelvű konszekutív tolmácsolást, a záró rendezvényen
szinkrontolmácsolást biztosítunk.
Köszönjük előre is, hogy megtiszteli részvételével a rendezvényünket!

Vörös-Borsody Csilla ügyvezető
Savaria Turizmus Nonprofit Kft.

Alpesi Fogadó megközelítése:

REGISZTRÁCIÓS LAP
a „CYCLING AT-HU - Határtalan kerékpáros élmény” projekt
kerékpáros bejárással egybekötött projektzáró rendezvényére
2015. március 26. csütörtök

□ Részt kívánok venni a 17 órakor az Alpesi Fogadóban (Vaskeresztes) kezdődő projektzáró
rendezvényen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

□ Részt kívánok venni a kerékpáros bejáráson
KERÉKPÁRIGÉNYEM

□

saját kerékpárt hozok

□ e-bike
□ hagyományos agyváltós 6 sebességes kerékpár

Név:

Szervezet:

E-mail:

Telefon:

Kérjük a kitöltött regisztrációs lapot a progeneralteam@gmail.com e-mail címre megküldeni!

