Héthatáron kétkeréken I.

Kedvelt módja szűkebb és tágabb környezetünk megismerésének a kerékpározás. Írásunkban
igyekeztük összegyűjteni azokat az oldalakat, amelyek segítséget nyújthatnak a kétkeréken
közlekedőknek Burgenland és Erdély vidékén.

Magyarországona tájékozódást a következő oldalakról kezdhetjük:

A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ Kerékpárút nyilvántartójának oldalán ( www.ken
yi.hu
)a
magyarországi kerékpárutak között keresgélhetünk

http://www.holkerekparozzak.hu/turak/blog

http://kerekpartura.lap.hu/kerekparos_terkepek_konyvek/20042948

A MÁV oldalán pedig a biciklikocsival rendelkező vonatokat nézhetjük meg.

Európa

Az Európai Kerékpárút Hálózat az Európai Kerékpáros Szövetség nagyszabású terve, hogy egy
egész Európát átszövő kerékpárút hálózatot hozzanak létre. Sajnos a kelet-európai régió útjai
igencsak el vannak maradva Nyugat-Európához képest, de bízzunk benne, hogy egyszer
tényleg lesz egy szuperjó bringás úthálózat a kontinensen. Ha a google keresőjébe beírjuk az
"
Eurovelo" kifejezést,
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szép számmal akadnak cikkek magyarul is. Magyarországot két út érinti, az Atlanti-ócentól a
Fekete-tengerig futó
EV6
, illetve az
EV11
.

Infó magyarul: http://www.eurovelo.hu/

Infó angolul: http://www.eurovelo.org/

Burgenland

A Fertő-tó körbebiciklizése maradandó élményt nyújt és minimális kerékpáros "előképzettség"
sem kell hozzá, annyi pihenőt iktathat be mindenki, amennyit jónak lát. Érdemes a
magyarországi szakaszt figyelmesen megtervezni - itt előfordulhat kisebb tévesztés útközben - ,
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de az osztrák oldalon már minden teljesen egyértelműen ki van táblázva.

Magyarul ismertetik az összes útvonalat a burgenland.info oldalon, a cikkek alján pedig
letölthető formátumban ott az adott útvonal.

A radarena.at oldalról GPS koordinátákkal együtt is letölthetjük a választott útvonalat. Az oldal
bal oldalán kiválaszthatjuk a túra hosszát, nehézségét, majd rákattintva kilistázza az elérhető
útvonalakat.

Erdély

Kifejezetten kerékpárutakat felvonultató honlapról nem tudunk (ha ön mégis, írjon nekünk az in
fo@harmonium.hu
címre).

Néhány oldal, melyek kúrákat kínálnak Erdély területére:
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Az Erdélyi Kárpát-Egyesület folyóiratának ( Erdélyi Gyopár ) honlapján is találunk infókat
túrákról, biciklitúrákról, érdemes megtekinteni.

Kerékpárral Székelyföldön fogad bennünket a nyitóoldal, de sajnos a részletes túraútvonalakat
nem találtuk az oldalon, ellenben a lap alján találtunk elérhetőséget
info@e-corner.hu
címen (Pánisz Péter).

A biketours.ro oldalán is szintén székélyföldi túrát ígérnek, egy próbát megér!

Németh Ferenc oldalán is számos hasznos infót találhatunk nem csak erdélyi kerékpártúrákról.

Jó bringázást!

(A kulturált és építő jellegű észrevételeket, tippeket szívesen fogadjuk az info@harmonium.hu
címen.)

Bicajos kisokos: http://kerekparosklub.hu/files/downloads/MK-KISOKOS_20140310.pdf
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