Blue és Firstlady Húsvéti tekergése
2009.04.10-12

Történt egy szép napon, hogy feldobtam Firstladynek – MI LENNE, HA NEM ITTHON TÖLTENÉNK A
HÚSVÉTOT?
Ezt a mondatott tett, követte így bár nem igazi AKMT-s túraként, de annak szellemében (és pólóiban)
megszületett a tervem
2009. április 10. Péntek.
Melóba voltam, majd mikor elcsapta az óra a 14:00-át elstartoltam Firstlasyért (Marcsi, Kicsim..stb) fel a
nagyfaluba, mivel Ő 14:30-ig gályázott.
15:30-kor már az M3-ason toltuk a szekeret egészen Miskolcig, majd a 3-ason fel Boldogkőváraljáig.
18:30-kor már a panzió szobájában pihentünk egy kis eső után, mivel Miskolcot elhagyva belefutottunk egy
esőbe. A portás-pincér párocska nézett is, hogy miért vagyunk sarasak, és miért van rajtunk esőruha – mikor
feléjük nem volt eső

A lepakolás és egy finom vacsora után igénybe vettük a panzió welness szolgáltatásait. Így úsztunk egyet a
medencében, jakuzziztunk, és még a szaunába is bemerészkedtem, de 2 perc után már menekültem. Nem fekszik
ez nekem

Utána nyugovóra tértünk.
2009. április 11. Szombat

Nagyon korán keltünk. Különösebb oka nincs – csak
felkeltünk.
Beszélgettünk egy nagyot, hogy mi legyen a mai
program, majd egy reggeli után elindultunk.
Majd 2-3 órát sétálgattunk a várba. Benéztünk minden
kis sarkába, ültünk a sziklák alatt, mint „nyuszi a
fűben” – és felemlegettük, hogy ezelőtt 4 hónappal
fogalmunk sem volt, hogy eddig is eljutunk mi
együtt (ez még nagyon sokszor felmerült a
hétvégén)
Kicsit kavarogtunk a dobok közt, majd egy kávé után
elindultunk egy kis erdei úton Sárospatakra.

Sárospatakon sétáltunk egyet, összebalhéztam egy helyi „vén kurva” árussal aki zokon vette, hogy csak
nézelődünk, jót nevetünk az árúján, de nem költünk pénzt a szokásos bóvli cuccokra.
De a vár az maga a szépség még mindig..

Sárospatak után irányba vettük Tokajt, ahol egy kis nedűkeresési járat volt. Mivel a 2006-os MO kerülőn már
jártam itt, így már ismerős volt a környék.

Ezt követően elindultunk a szállás felé, de egyszer csak feltűnt egy óriási borosüveg…..ezt nem hagyhatjuk ki
Így jött egy kis hegyi menet is – persze gyalogosan
Megtaláltuk az Unió középpontját is Tállyán.
És végül visszaértünk a szállásra – persze ismét egy kis esővel, ami a helyszínen ismét csodálkozásra adott okot,
mert ott ismét nem esett
Átöltözés, vacsora….és welness Nagyon jó volt ejtőzni.
Este simán bezuhantunk az ágyba
Ez a nap nagyon jól sikerült. Nem rohantunk sehova, nem volt semmi gebasz az úton…..egyszerűen pont az
ilyen első túrás hölgyikéknek való
2009. április 12. Vasárnap.
Most sem volt gond a korai ébresztő – pedig ez tervezett volt.
Összepakolás, a panziósok felébresztése, fizetés, egy ucsó kávé…..és gooooooo
A 3-ason átléptük a Szlovák határt, majd haladtunk és gurultunk.
Megmutattam Kicsimnek a szerpentinezést….találtunk havat is……végül elérkeztünk Krasznahorka várához.

Innen haladás tovább fel a Dobsinai-hegyek felé….majd az alacsony Tátrán átkelve Poprad előtt megálltunk,
hogy megcsodálhassa a TÁTRÁT.

Innen már hazafelé vettük az irányt.
Vissza a 66-osra, majd az 538-ason irány Fülek vára (Filakovo).
Győzikefalvánál átléptük a határt, majd a 21-esen, 31-esen irány Jászladány, ahol végre személyesen is
bemutatkozhattam Marcsi szüleinek.
Itt eltöltöttünk 1-2 órát, majd sötétben indulva 2 óra alatt hazagurultunk….nem épp lightos tempóban
Ez a hétvége csúcs volt, bár ez az utolsó nap kicsit keményre sikerült Kicsimnek, hiszen közel 650km maradt
erre a napra…..nagyon szép, napos, meleg időben
Egy szóval: KIRÁLYSÁG – volt:-)
1095km
3 nap
tömény humor és jókedv.....
És.......Szerelem:-)
Ezt a túrát fiatal szerelmeseknek kifejezetten ajánlom!!!!!

Blue, 2009. április

