
Základné informácie pre účastníkov púte Lébény - Mosonmagyaróvár - Rajka - Bratislava"
22.-25.07.2017 - Cástor Sánchez +421903452418, castorsanchez27@gmail.com!!

Milí priatelia,!!
Sme veľmi radi, že ste sa rozhodli podporiť nás a pridať sa k vôbec prvej skupine pútnikov, ktorá 
absolvuje novú trasu Rajka - Bratislava, spajajúca maďarské Szent Jakab zarándokút so 
slovenskou Svätojakubskou cestou a s rakúskym Jakobsweg.!!
Viacerí z Vás ste nás oslovili s rôznými otázkami týkajúcich sa predovšetkým možností dopravy, 
ubytovania a stravovania.!!
Radi by sme Vám preto poskytli nasledovné informácie:!!
Doprava.!
Keďže nie všetci ideme z toho istého mesta, nemôžeme organizovať spoločnú cestu tam. Najlepší 
spôsob, ako sa tam dostať je cez Györ, resp. cez Budapešt. !!
Spoje z Vášho miesta bydliska do Györu, resp. Budapešti, nájdete na internetovej stránke:!!
http://cp.atlas.sk!

Cesta z Bratislavy trvá cca. 1 hod. 10 min.!
V sobotu 22.7. sú z Bratislavy napr. nasledovné autobusové spoje Studentagency:!

http://cp.atlas.sk


Z Györu do Lébény je viac spojov. Nájdete ich tu:!!
https://menetrendek.hu/           honnan? (odkiaľ)   Hova(kam) 

Cesta trvá 30 - 40 min.!!
V Lébény sa môžeme stretnúť pri kostole Sv. Jakuba o 18:00 hod.!!
Ubytovanie:"
Vo všetkých mestách v Maďarsku máme zarezervované ubytovanie za 15 - 17 EUR /osoba/noc.!!

Tí, ktorí potrebujú ubytovanie aj v Bratislave, dajte mi, prosím, vedieť. 
Zabezpečím nocľah v centre mesta za cca. 13 EUR osoba/noc.!!

Stravovanie:"
Stratovať sa budeme môcť v mestečkách a dedinách pozdľž celej trasy za ceny porovnateľné so 
slovenskými. !!

Vždy by ste mali mať so sebou fľašu vody!!!!
Čo si zobrať so sebou:"
Aj keď ide o relatívne krátku - iba 3-dňovú - púť, je dôležité si zobrať len to najvyhnutnejšie a mať 
čo najľahší ruksak. Celková hmotnosť ruksaku, i s vodou, by mala byť maximálne 10% Vašej 
telesnej hmotnosti. To znamená, ak važíte 70 kg, batoh by nemal važiť viac než 7 kg.!
Budete potrebovať:!
- Veľmi pohodlné - nie nové - tenisky alebo obuv na ľahkú turistiku.!
- Sandále!
- Krátke nohavice!
- Dlhé letné nohavice (!
- Tríčko!
- Ponožky!
- Letný pršiplášť!
- Slnečné okuliare!
- Malá fľaša ochrany proti slnku!
- Čiapka alebo klobúk.!
- Uterák!
- Spacák nebudete potrebovať, keďže budeme ubytovaní v penziónoch. Avšak, ak máte ľahký, 

letný spacák, môžete si ho zobrať so sebou.!
Keď sa stretneme buď v Lébény, alebo tam, kde sa k nám pridáte, môžete si u mňa kúpiť 
Credencial, t.j. pás pútnika, do ktorého budete zbierať pečiatky, ako i Svätojakubskú mušľu, ktorá 
Vás bude identifikovať ako pútnika. Credencial / mušlu si môžete kúpiť za milodar v hodnote min. 2 
eurá/ks.

https://menetrendek.hu/

