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Kalandok

KÉT KERÉKEN
Békéscsaba kerékpárosbarát település, mi sem
jelzi hívebben, minthogy a lakosok nagy része
naponta pattan biciklire („Csabán nincsenek
távolságok”), de még utcán látható művészeti
alkotások is tanúskodnak erről. Aligha csoda: a
Viharsarok fővárosa kitűnő lehetőségeket kínál
a biciklizés szerelmeseinek.
A békési megyeszékhely évek óta folyamatosan
fejleszti kerékpáros infrastruktúráját, így mára a
várost keresztül-kasul behálózzák a kerékpárutak. A
környező településekkel kerékpárutak is biztosítják
az összeköttetést, így a kalandvágyók számára a
szomszédos, egykor volt megyeszékhelyek Békés és
Gyula városa, vagy éppen Szabadkígyós község és
Doboz nagyközség két keréken is könnyen elérhető.
Csaba és környéke számtalan kikapcsolódási
lehetőséget és látnivalót kínál az idelátogatóknak.
Síkvidéki terepen, kellemes napsütéses időben
tehetünk kerékpáros túrákat, felfedezve az
Élővíz-csatorna és a Körösök vidékének páratlan
természeti és épített szépségét.
Kerékpáros kalauzunkat nem profiknak állítottuk
össze, sokkal inkább mindazoknak, akik kedvet
éreznek ahhoz, hogy bringára pattanva fedezzék
fel a békési táj páratlan, csodálatos értékeit.
A szabadidő aktív eltöltéséhez hét túraútvonalat
ajánlunk
valamennyi
korosztály
számára.
Családok, kisebb és nagyobb gyerekek, de még
az idősebbek is megtalálhatják a nekik leginkább
megfelelő útvonalat.
Foglaljanak hát kerékpárt a Tourinform-irodában
vagy a városban található kerékpárkölcsönzők
egyikében! Pattanjanak nyeregbe, s fedezzék fel
Békéscsabát és környékét két keréken!

WENCKHEIM TURISTAÉS KERÉKPÁRÚT
A KERÉKPÁRÚT HOSSZA: 30 KM

M Indulás: Békéscsaba, Munkácsy Emlékház

Útvonal: Békéscsaba/Munkácsy Emlékház T Gerlai kastély
Békéscsaba/ Bányatavak T Szabadkígyósi kastély

A kerékpárút nyomvonala a turisztikai szempontból jelentős Wenckheim család építészeti hagyatékát köti össze, melyek közül a szabadkígyósi,
pósteleki és gerlai kastélyt érintjük. A tematikus
kerékpáros
túraútvonalon
megcsodálhatjuk
a térségünket gazdagító kulturális emlékeket,
a természeti- és egyedi táji értékeket is.
Békés megye történelmének közel két évszázadig
meghatározó szereplője volt a Wenckheim család. Az
osztrák polgári származású dinasztia Magyarországon
való letelepedése Wenck József Ágost (I. Wenckheim
József Ágost) császári tanácsosnak köszönhető. “...
Nőűl vévén a gazdag báró Harruckern János György
Békes megyei főispán leányát Mária Cecíliát, ez által
gyermekei a Békés megyei gyulai uradalomban
örökösödtek.” A később bárói és grófi rangra emelt
Wenckheimek gazdasági és kulturális szempontból
is meghatározó alakjai voltak régiónknak.
A Wenckheim család által építtetett kastélyok
több szempontból jelentős elemei a kerékpárútnak.
A gerlai Wenckheim-kastélyt Ybl Miklós tervei
alapján épült. Az egykori kastélyparkban elhelyezett
interaktív információs táblák mutatják be a kastélyt
és a 19–20. századi uradalomban zajló életet.

T Pósteleki kastély T Veszely/elágazás T

JELMAGYARÁZAT:
Ajánlott útvonal
Látnivalók, atrackciós elemek:

FŐBB LÁTNIVALÓK:

1. Munkácsy Emlékház
2. Gerlai kastély
3. Pósteleki kastélyrom; Extrém Bringapálya
4. Élővíz-csatorna, Veszely elágazás (opcionálisan Gyula)
5. Bányatavak
6. Szabadkígyósi kastély

A Pósteleki Parkerdő közepén található neobarokk kastély egykor gróf
Széchenyi Antal és gróf Wenckheim Krisztina tulajdona volt, mára már csak
a romjait csodálhatjuk. Egy telepített kronoszkóp segítségével tárul elénk a
kastély eredeti szépségében is!
Az országos viszonylatban is jelentős épületek közé tartozó szabadkígyósi
kastélyt Wenckheim Frigyes gróf megbízásából Ybl Miklós tervei és irányítása
alapján építették neoreneszánsz stílusban, a 19. század második felében. A
kastély valamivel több, mint 3 milliárd forint pályázati támogatásból újult
meg. A „Vendégségben Wenckheiméknél” címet viselő kiállítás 2022-től
tekinthető meg és a XIX. század második felének főúri életformáját mutatja
be. Az interaktív tárlat során, a kastély egykori lakóit megidéző virtuális
szereplők az épület legendáit és az itt lakók szokásait is felelevenítik a
rezidencia termeinek végig járása során.
A kastélyokat összekötő útvonal a táji adottságai révén a természetkedvelő
túrázóknak is élményt biztosít. A békéscsabai bányatavaknál nem csak a
gazdag madárvilágot figyelhetjük meg, de horgászatra is lehetőség nyílik.
A pósteleki erdőben, vagy az Élővíz-csatorna mellett, az árnyas fák alatti gáton
kiépített Gyula irányába tartó kerékpárút szakasz természetközeli élményt ad.

Pósteleken a kerékpáros extrém sport szerelmeseit
is várjuk. Az itt megépített bringapálya, úgynevezett
pumpapálya mára a világ számos pontján nagy
népszerűségnek örvend.
A kerékpár útvonal mentén az elmúlt időszakban –
helytörténeti, vagy természeti szempontból meghatározó
helyszíneken – korszerű pihenőhelyek épültek. Ezek
szervizállomásokkal is felszereltek. Fedett pihenőhely
várja a túrázókat Békéscsabán a Munkácsy Emlékházban
és a bányatavak mellett, Gerlán a Wenckheim Károly
téren, Pósteleken a bringapálya mellett, valamint
Szabadkígyóson a kastély szomszédságában. Egyszerű
pihenőhely és szervizpont létesült a Békéscsaba–Veszei
szakaszon az Élővíz-csatorna mellett.
A Wenckheim turista- és kerékpárút komplex
élményeket nyújt! Békéscsaba belvárosán keresztül
haladva megismerhetjük a Munkácsy Mihály örökségét
ápoló és bemutató Munkácsy-negyedet, a Munkácsy
Emlékház gyűjteménye kulturális vonatkozásában
gazdagítja útvonalunkat. A CsabaPark kedvelt
szabadidőpark, ahol a csabai kolbász hagyományait
ápoló gasztroturisztikai rendezvényközpont, játszóterek,
étterem, csónakázótó, rekortán futópálya és sétaútvonalak nyújtanak kikapcsolódási lehetőséget, új
élményeket.

A kerékpárút teljes hossza 2022. júniusában készül el.

CSABAI KÖRTÚRA
A KERÉKPÁRÚT HOSSZA: 28 KM

M Indulás: Békéscsaba, Deák utcai híd

Útvonal: Élővíz-csatorna/Szoborsétány T Széchenyi liget T Ligeti Károly sor T Alsókörgáti zsilip
Békési út T Bandika-fa T Cimbora-fa T Sikonyi újhíd T Sikony T Gerlai kastély T Póstelek
Veszely elágazás T Élővíz-csatorna partja T Felső Körös sor T Árpád sor T Széchenyi liget

JELMAGYARÁZAT:
Ajánlott útvonal
Látnivalók, atrackciós elemek:

FŐBB LÁTNIVALÓK:

1. Élővíz-csatorna, Szoborsétány
2. Széchenyi liget
3. Bandika-fa
4. Cimbora-fa
5. Gerlai kastély
6. Pósteleki kastély és kastélypark
7. Veszely, Élővíz-csatorna

T
T

Ez a kevéssé ismert, Békéscsabát körbekerülő kerékpáros
túra 28 km hosszúságú, néhol dűlőutakkal, ezért fontos,
hogy mindenképpen a nehezebb terepre is alkalmas
túrakerékpárral induljunk el. A Körtúra vonalát végig kíséri
a Körösök Natúrpark Egyesület által 2011-ben kihelyezett
tanösvény, 15 db természeti és történeti tudnivalót
tartalmazó ismeretterjesztő táblájával.
Utunk az Élővíz-csatorna Deák utcai hidjánál található információs
táblánál indul, majd a Széchényi ligetben folytatódik, ezután
visszakanyarodik a csabai lakosok által mesterségesen kiásott
csatornához („Körös”). Az útvonal szinte teljes egészében a festői
szépségű Élővíz-csatorna és a Gerlai-holtág mellett halad, így a
kerekezők számára a civilizáció zajától elcsendesedő környék (a
dűlőút és az erdő sűrűje) hatalmas élményt jelent. A túra során
érdemes megállnunk a gerlai Wenckheim-kastélynál, melyet Ybl
Miklós tervezett. A Pósteleki Parkerdő, közepén a romantikus
Wenckheim kastélyommal, kastélyparkkal, őzikékkel, kisállat
simogatóval szintén kihagyhatatlan program. A neobarokk
kastély valamikor gróf Széchenyi Antal és gróf Wenckheim
Krisztina tulajdona volt s mára már csak a romjait csodálhatjuk.
Ugyanakkor, egy telepített kronoszkóp segítségével elénk tárulhat
a kastély, eredeti szépségében is! A parkban piknikezni és a
kialakított tűzrakóhelyeknél főzni is lehet, de büfé is a látogatók
rendelkezésére áll. Tovább tekerve a megyeszékhely felé, a veszelyi
elágazásnál a néhány éve felújított, számos rangos elismeréssel
rendelkező Veszely Csárdát találjuk. Ha utunk során megéheztünk,
itt kipróbálhatjuk a vidéki, modern, de mégis a hagyományokhoz
ragaszkodó vendéglátást. A kulináris élmények után folytatjuk
utunkat az Élővíz-csatorna mentén. A „futófolyosónak” is nevezett
felújított aszfaltozott kerékpárút végig árnyas lombsátor alatt vezet
vissza minket a városba.
Békéscsaba számos értékes és izgalmas kulturális és természeti
attrakciója közül az Élővíz-csatorna belvárosi szakaszát a
Szoborsétánnyal, a Csabagyöngye Kulturális Központot és
annak rendezvényeit, a Turisztikai Főpályaudvar különleges
atmoszférájú Mozdony Büféjét ajánljuk felfedezésre. Ha időnk
engedi feltétlenül térjünk be a Munkácsy Mihály Múzeumba
és tekintsük meg a város és Békés megye múltját feldolgozó,
„Utazás TÉRben és IDŐben” elnevezésű, teljesen megújult állandó
kiállítást, melynek része a megszépült, 19 eredeti festményt és a
festőgéniusz használati tárgyait is bemutató Munkácsy kiállítás.

GYULA-VÁROSERDŐ
TÚRA
A KERÉKPÁRÚT HOSSZA: 26 KM

M Indulás: Békéscsaba, Szoborsétány

Útvonal: Békéscsaba, Deák utcai híd T Gyulai út T Körte sor T Élővíz-csatorna partja T
Veszely T 44. sz. út szervizút T Csabai út T Vértanúk útja T Városház utca T Kossuth L. u. T
Nagyváradi út T Sarkadi út T Városerdő

FŐBB LÁTNIVALÓK:

1. Élővíz-csatorna, Szoborsétány
2. Munkácsy Mihály Emlékház
3. Gabonamúzeum
4. Csabai Rendezvénypajta
5. CsabaPark
6. Élővíz-csatorna
7. Százéves Cukrászda
8. Vár, Várfürdő, Almásy-kastély
9. Gyula-Városerdő

JELMAGYARÁZAT:
Ajánlott útvonal
Látnivalók, atrackciós elemek:

A túra Békéscsaba belvárosából indulva az Élővíz-csatorna mentén, évszázados fák árnyas hűsében, a város
lakói által kézzel kiásott csatorna mellett található bicikliúton, majd a 44-es autóút szervízútján keresztül
vezet Gyula belvárosáig.
Gyula városát gyakran illetik az „Alföld gyöngyszeme” jelzővel. Ez a Körös-völgyi kedves kisváros az év bármely időszakában
élmények sokaságát kínálja a vendégek számára. A belváros látnivalói és a kiállítóhelyek kellemes sétával, gyalogosan is
könnyen elérhetők. A tágas utcák és virágos terek, a sok szép régi épület, az árnyas parkok és a belvárost átszelő ősi Köröság izgalmas felfedező sétára csábítja mindazokat, akik szeretnék jobban megismerni ezt a helyet.
Utunk során megállhatunk felfedezni a középkori Gyulai Várat és a barokk Almásy-kastélyt. A kastélypark évszázados
fái között található a híres Várfürdő, amely minden korosztály számára élményt nyújt. A nagy zeneszerző – Erkel Ferenc
itt található szülőházában Emlékmúzeum működik. A város bebarangolása közben különleges élményt nyújt reformkori
hangulatával a Százéves cukrászda, amely valójában már közel kétszáz éves múltra tekint vissza.
Ha kedvünk engedi, mindezek után folytathatjuk utunkat a Fekete-Körös partján fekvő Gyula-Városerdő felé, ahol kiváló
homokos szabadstrandon fürdőzhetünk. Nap végén, a már jól ismert útvonalon tekerhetünk vissza a megyeszékhelyre.

BÉKÉS-DÁNFOKI TÚRA
A KERÉKPÁRÚT HOSSZA: 17 KM

M Indulás: Békéscsaba, Szent István tér

Útvonal: Békéscsaba, Szent István tér T Baross u. T Békési út
Ady Endre u. T Kőrösi Csoma Sándor u. T Dánfok

T Békés belvárosa T Széchenyi tér T

Békéscsabáról kerékpárral is könnyen megközelíthető Békés városa,
amely változatos látnivalókat kínál. Utunk során, a megyeszékhely
megszépült belvárosán keresztül tekerve, a Békési úton először a
Meseházat találjuk. Az előtornácos, úgynevezett podsztyenás népi
lakóházba belépve bámulatos látvány tárul elénk. Schéner Mihály
festőművész több évtizedes munkásságának válogatott, mesés, gyönyörű
díszítésű plasztikái láthatók. Ugyancsak itt található a Ványai János,
hajdani békéscsabai fazekasmester hagyatékából összeállított kiállítás is.
A Békési úti kerékpárúton tovább haladva, jelzőtábla jelzi a Bandika-fa helyét.
Kis kitérővel megtekinthetjük a nevezetes fát, melynek elnevezése egy helyi
fiatal halálához kötődik. Innen 300 lépésre, az Élővíz-csatorna mentén, a
gátoldalban található a Cimbora-fa, melynek neve onnan származhat, hogy
egykoron a környékbeli fiatalok kedvenc gyülekezőhelye, e fa tövében volt.
Békés város központjába érve, a jóféle békési szilvapálinka kedvelői az
egykori zsinagógából átalakított Békési Pálinkacentrum épületben kóstolhatják
meg a méltán híres hungarikumot. A helyszínen megismerkedhetünk
a pálinkafőzés menetével és az érdeklődők bepillantást nyerhetnek az
országosan is egyedülálló pálinkatrezorba is. További élmények is várnak ránk
a kisvárosban, ilyen például a Jantyik Mátyás Múzeum megtekintése, vagy a
Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő szolgáltatásainak kipróbálása.
Az aktív kikapcsolódásra vágyók nyáron, jó időben akár több napot is
eltölthetnek a Kettős-Körös partján található Dánfoki Üdülőközpontban, mely
mintegy 3 km-re található Békés centrumától. Itt akár szállást is biztosítanak
az osztálykiránduláson, táborokon, vízi túrán résztvevők számára. Számos
sporteszköz bérlésére is lehetőség van a területen, röplabda vagy focipálya
is rendelkezésre áll. De ha kedvünk tartja, akár strandolhatunk is a homokos
partszakaszon. Innen pár percnyi sétára található a Békési Kishajó kikötő.
A szomszédban megtekinthetjük a duzzasztót, avagy vízre is szállhatunk
az itt állomásozó túravezetők segítségével. Előre egyeztetett időpontban a
sárkányhajózást is kipróbálhatjuk a Körösökön.

JELMAGYARÁZAT:
Ajánlott útvonal
Látnivalók, atrackciós elemek:

FŐBB LÁTNIVALÓK:

1. Békéscsaba belvárosa
2. Meseház
3. Bandika-fa és Cimbora-fa
4. Békés belvárosa
(Pálinkacentrum, Jantyik Mátyás Múzeum)
5. Békési Fürdő
6. Dánfok (Üdülőközpont, Kikötő, Duzzasztó)

DOBOZSZANAZUGI TÚRA
A KERÉKPÁRÚT HOSSZA: 17 KM

M Indulás: Békéscsaba, Szent István tér

Útvonal: Békéscsaba, Szent István tér T Dobozi út T Doboz település T Szanazug
Utunk a békési megyeszékhely központjából, a főtérről indul.
A szépülő Munkácsy-negyeden keresztültekerve, elhajtunk
a megújult Munkácsy Mihály Múzeum épülete mellett,
szemben a térség meghatározó kulturális intézményét a
Csabagyöngye Kulturális Központot láthatjuk. Az Élővízcsatorna felett átívelő Munkácsy hídon áthaladva jobbra a
Szoborsétány, balra a Turisztikai Főpályaudvar Kisvonata
marasztalja a kirándulót egy kis kitérőre.
Folytatva túránkat úticélunk felé, a Kórház épületegyüttesét
elhagyva, balra kanyarodva térünk rá a Doboz felé vezető
kerékpárútra. Ahogy Békéscsaba felől közeledünk Doboz felé,
láthatjuk, hogy hatalmas erdők veszik körül. A település határában
található Kettős-Körös hídjától nem messze, a Marói erdőben
Vadászház működik. A hídnál dönthetünk úgy, hogy a gát
oldalában vezető úton tekerünk tovább Szanazug irányába, avagy
áthaladva a Kettős-Körös fölött, az üdülőterület felkeresése előtt
még felfedezzük az Árpád kori település, Doboz nevezetességeit.
Dobozon, a Kossuth téren található gyönyörű épület egykor a
Wenckheim család vadászkastélya volt. 1800-as évek elején épült
kastélyt az idők folyamán többször is átépítették, ma általános
iskola működik benne. A volt kastély mögötti kastélyparkban,
mely természetvédelmi terület, 150 éves fák árnyékában tehetünk
kellemes sétát. Itt található a Wenckheimek által épített neoromán
stílusú Szent Kereszt kápolna és kripta. A hatalmas fák lombjai
közül kimagaslik a barokk Református templom tornya. A Vésztői
úton az 1863-ban épült romantikus stílusú magtárépületet
találjuk. Az agrártörténeti emlék Ybl Miklós alkotása.

Doboztól mintegy négy kilométerre fekszik a közigazgatásilag hozzá tartozó Doboz–Szanazug. A Fekete- és
Fehér-Körös itt, Szanazugnál folyik össze, s innentől KettősKörös néven folytatják útjukat.
A Szanazugi szabadstrand a turisták, kirándulók kedvelt
pihenőhelye. A fürdőzési lehetőségen kívül horgászhatunk,
vízibiciklizhetünk, sétahajókázhatunk is, vagy hűvösebb
időben kellemes sétaútvonal lehet a part menti övezet. A
Körös bal partján (gyulai oldal) kemping várja a pihenni,

JELMAGYARÁZAT:
Ajánlott útvonal

Útelágazás
(választható útvonal)
Látnivalók, atrackciós elemek:

FŐBB LÁTNIVALÓK:

üdülni vágyókat, a két part között pedig személyszállító
komp biztosítja az átkelést.
A szanazugi üdülőtelep Tölgyes utcájából indul az a
pirossal jelölt túraútvonal, mely a vadregényes Papholt
erdőbe vezet, s melynek egyik állomása a Sámson vár, mely
egy Árpád-kori földvár. Ezt a pirossal jelölt túraútvonalat
követve a továbbiakban is, eljuthatunk innen egy másik
kedvelt üdülőterület, Gyula-Városerdő felé is. (Bővebben
lásd: Gyula/Városerdő túraútvonalnál!)

1. Békéscsaba belvárosa
2. Doboz, Kettős-Körös híd
3. Doboz (kastély, kastélypark, magtár)
4. Sámson vár
5. Szanazug

SZABADKÍGYÓSI KASTÉLYÉS PUSZTATÚRA
A KERÉKPÁRÚT HOSSZA: 15 KM + 5 KM A MAJORTÓL A KÍGYÓS-PUSZTA KILÁTÓIG

M Békéscsaba, Élővíz-csatorna/Szoborsétány

Útvonal: Élővíz-csatorna/Szoborsétány T Bánszki u. T Bartók Béla út T Kétegyházi út T Kereki út T Kígyósi út
Kerekegyházi u. T Bányatavak T Wenckheim kerékpárút T Szabadkígyósi kastély T Major T Kígyós-puszta

Békéscsaba központjából, az Élővíz-csatorna Szoborsétány melletti szakaszától indulunk. Az Élővíz-csatorna
három Közép-békési települést, Gyulát-Békéscsabát és Békést köti össze. A helybeliek által csak „Körösnek”
nevezett vízfelület egy része, a Fehér-Körös egykori ágaiban halad, míg középső, Békéscsaba környéki
szakasza emberkéz által létrehozott, mesterséges csatorna, amelyet 1777-ben ástak meg a csabai polgárok.
Növény- és állatvilága igen gazdag. A Szoborsétány mellszobrai a városhoz kötődő neves személyiségeknek
állítanak emléket.
Elhagyva a zöldfolyosót, a Bartók Béla úton tekerünk tovább, egészen addig, míg a város Jamina (Erzsébethely)
elnevezésű részéhez nem érünk. Ez a terület a város legkiválóbb agyaglelőhelye, melyre téglagyártás épült. A
termeléshez szükséges agyagbányászat eredménye 21 természetessé szelídült tó. A Bányatavak vízfelülete a délalföldi régió egyik legkiterjedtebb szabadvízi tórendszere, megközelíti a 100 ha-t. A tavak mélysége változó, a két
nagy tó, a Fás-, és a Csaba-tó több helyen is meghaladja a 12 métert. A két tó telepített, kezelt horgászvíz, ezért ha
kedvünk engedi, itt horgászatra is lehetőségünk nyílik! A csendjével, hatalmas vízfelületével páratlan élményt nyújtó
Bányatavak mellett fedett pihenőhely is vár bennünket, így van alkalmunk az itt található madárlesről megcsodálni
a térség gazdag madárvilágát is! A kerekezést a Wenckheim kerékpárúton folytatva érünk Szabadkígyósra, ahol a
Wenckheim kastély hatalmas parkja mellett haladunk el, de keresztezve az Ókígyósi utat, kiépített kerékpárúton
egészen a park főbejáratáig juthatunk el. Az országos viszonylatban is a legjelentősebbek közé tartozó kastélyt Ybl
Miklós tervei és irányítása alapján építették neoreneszánsz stílusban, Wenckheim Frigyes gróf megbízásából a 19.
század második felében.
A kastély melletti franciakertben még láthatunk az uradalom idején a Wenckheimek által ültetett idős fákat is.
A kastélypark bejáratánál található a lipicai ménes, itt egészen közel mehetünk a lovakhoz. Kerékpárúton haladva
az Ókígyósi Wenckheim – majorság hajdani központjához érkezve a Szent Anna kápolna és a diadalív látható,
melyet Ferencz József és Sissi egykori látogatásának emlékére állítottak. A kastély állandó kiállításának egy része
a Szabadkígyósi Helytörténeti Kiállító Teremben tekinthető meg előzetes bejelentkezés alapján. A kastély és
környezetének felfedezését követően folytathatjuk utunkat a település másik felében található Kígyósi tanösvényhez.
A jól jelzett, információs táblákkal ellátott, kb. 5 km-es túraútvonalon mindenki megismerkedhet a táj jellegzetes állatés növényfajaival. Az útvonal végén található kilátóból elénk tárul a Kígyósi puszta nyugalmas, mozaikszerű látványa.

T

JELMAGYARÁZAT:
Ajánlott útvonal
Látnivalók, atrackciós elemek:

FŐBB LÁTNIVALÓK:

1. Élővíz-csatorna, Szoborsétány
2. Bányatavak, Madárles
3. Wenckheim kastély és kastélypark
4. Lipicai ménes
5. Wenckheim kripta,
Szent Anna kápolna, Diadalív
6. Kígyós-puszta

WENCKHEIM KASTÉLY –
TANYAKÖR
(BÉKÉSCSABA–SZABADKÍGYÓS–
GERENDÁS–CSORVÁS–BÉKÉSCSABA)
A KERÉKPÁRÚT HOSSZA: 58 KM

M Indulás: Békéscsaba, főtér

Útvonal: Békéscsaba, főtér T Bányatavak/Madárles T Szabadkígyós T Újkígyós T Gerendás T Csorvás T Békéscsaba

FŐBB LÁTNIVALÓK:

1. Békéscsaba, Szent István tér
2. Békéscsaba, Élővíz-csatorna partja, Szoborsétány
3. Békéscsabai Bányatavak
4. Szabadkígyósi Wenckheim-kastély és kastélypark
5. Szabadkígyósi Lipicai ménes
6. Szabadkígyósi Kripta, Kápolna, Diadalív
7. Gerendási Fürdő
8. Gerendási Hársfasor
9. Csorvási Forrástó horgásztó
10. Csorvási Rudolf majori Wenckheim-kastély
11. Csorvás, Eszter tanya

JELMAGYARÁZAT:
Ajánlott útvonal
Látnivalók, atrackciós elemek:

KERÉKPÁR ALKATRÉSZ,

SZERVÍZ

BikeLand Kerékpár Bolt és Szervíz
M Békéscsaba, Orosházi út 17.
N +36 (66) 437-312
U Nyitva tartás: H-P: 8.00-17.00 óra
Szombat: 8.00-12.00 óra | Vasárnap: Zárva

Kerékpár Szaküzlet
M Békéscsaba, Andrássy út 49.
N +36 (20) 357-8056
U Nyitva tartás: H-P: 9.00-17.00 óra
Szombat: 8.00-12.00 óra | Vasárnap: Zárva

Fabike Kerékpáros Bolt
M Békéscsaba, Franklin utca 33.
N +36 (70) 341-7170; +36 (20) 548-2876
U Nyitva tartás: H-Cs: 9.00-17.00 óra | P: 12.00-17.00 óra
Szombat: 8.00-12.00 óra | Vasárnap: Zárva

Mountain Bike Kerékpártechnika
M Békéscsaba, Illésházi u. 8.
N +36 (20) 524-7565
U Nyitva tartás: H-P: 9.00–12.00 óra, 14.00–17.00 óra
Szombat: 9.00–12.00 óra | Vasárnap: Zárva

Havrán Kisgép Kft.
M Békéscsaba, Békési út 46-48. (a Színfolt Bútor udvarában)
N +36 (20) 932-0931
U Nyitva tartás: H-P: 8.00-17.00 óra
Szombat: 8.00-12.00 óra | Vasárnap: Zárva

Speedy Kerékpár
M Békéscsaba, Gyóni Géza u. 22.
N +36 (66) 640-602; +36 (20) 264-1474
U Nyitva tartás: H-P: 9.00-12.30 óra, 14.00-18.00 óra
Szombat: 9.00-13.00 óra | Vasárnap: Zárva

Lencsési Bringa Bolt
M Békéscsaba, Fövenyes u. 5.
N +36 (30) 312-4395
U Nyitva tartás: H-P: 9.00-18.00 óra
Szombat: 9.00-12.00 óra | Vasárnap: Zárva

Keressék fel a Tourinform Békéscsaba irodát, hogy a munkatársak ötleteikkel, tippjeikkel, naprakész ismereteikkel és változatos kiadványaikkal segíthessenek megtalálni az igényeiknek leginkább megfelelő szabadidős programlehetőséget!
A TOURINFORM BÉKÉSCSABA turisztikai információs-, jegyés marketing iroda. A város megszépült főterén, műemléki
környezetben várja az érdeklődőket. Az országos Tourinform
hálózat tagjaként a megyeszékhelyről és környékéről valamint Magyarország turisztikai kínálatáról nyújt információt a
bel- és külföldi turistáknak, valamint a helyi lakosoknak.
2021-ben teljesen megújult az információs iroda. A fejlesztés
keretében megszépült az iroda vendégtere, a kor követelményeinek maximálisan megfelelő, modern arculattal, bútorzattal.
Az iroda elérhető szolgáltatási köre újabb elemekkel bővült,
pihenősarkot alakítottak ki, csomagmegőrző szekrény és
mobiltöltő állomás létesült, a kölcsönzési lehetőségek köre
elektromos és mechanikus rollerekkel bővült. Az ajándékbolt
kínálata helyi és kézműves termékekkel gazdagodott. Továbbra
is népszerű szolgáltatás a kerékpárkölcsönzés!
Szolgáltatások:
• Információnyújtás helyi és országos látnivalókról,
programokról, szállás- és étkezési lehetőségekről
• Ingyenes prospektusok
• Jegyértékesítés országos és helyi eseményekre
• Kerékpárkölcsönzés, elektromos roller-, rollerkölcsönzés
• Csomagmegőrzés, telefontöltő pont
• Ajándéktárgyak, útikönyvek, csabai termékek
forgalmazása
• Képeslapfeladás
• Nyomtatás, szkennelés, fénymásolás
Nyitva tartás:
szeptember 1–május 31.:
hétfőtől péntekig: 8.00–16.00 óra | szombat-vasárnap: ZÁRVA
június 1–augusztus 31:
hétfőtől péntekig: 8.00–16.30 óra | szombat: 8.00–12.00 óra
vasárnap: ZÁRVA

TOURINFORM BÉKÉSCSABA
M 5600 Békéscsaba, Szent István tér 8.
N Telefon/Fax: +36 (66) 441-261
E e-mail: bekescsaba@tourinform.hu
D visitbekescsaba.com
F facebook.com/visitbekescsaba
I instagram.com/visitbekescsaba/

