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BUDAPEST-CSERNOBIL FUTAM: EURÓPA LEGJOBB
SZILVESZTERI BULIJA ELKERÜLI A NAGYVÁROSOKAT
BUDAPEST – Ez év decemberében a Chennai Event Management Services (CEMS) a BudapestCsernobil Futam keretében alternatív évvégi és újévi kikapcsolódást ajánl a túlzsúfolt klubok és
tűzijáték-bemutatók tolongó tömege helyett. A Budapest-Csernobil Futam úgy köszönti majd a
2010-es évet a misztikus, titokzatos Kelet-Európa rejtélyeit felfedezni vágyó kaland turisták egy
csoportjával, amire nem volt még példa.
A Budapest-Csernobil Futam autós kalandtúra és verseny, amelyre minden kaladvágyó autóst
várnak a szevezők. A túra útvonala Kelet-Európa egzotikus és az átlagos utazó által jórészt
felderítetlen területein halad majd át. A résztvevőknek a tipikus „turistás” helyszínektől távol
hamisítatlan élményekben lesz részük.
A 2009. december 29-én induló, 9 napos és mintegy 3500 kilométeres útvonalat a résztvevők
saját maguk által kiválasztott járművekkel teszik meg, és a szervezők ajánlása alapján bármivel
nekivághatnak a motorkerékpártól a harckocsiig, a kisbusztól a lakókocsiig, hiszen az útvonal
bármilyen járművel teljesithető.
A futam 2009. december 29-én indul Budapestről, átszeli az Alföldet, majd belép Románia
kastélyokban gazdag földjére, ahol Erdélyben, a Fogarasi Havasokban, Csángóföldön és még
számos lélegzetelállitó helyen lesznek állomáspontok és szálláshelyek. Ezután a csapatok
Moldova völgyein haladnak tovább, átszelik az el nem ismert Dnyeszteren-túli Köztársaságot
(Transznyisztria), amely az utolsó európai kommunista ország, ahol a mai napig Lenin és a sarlókalapács az úr. Az ukrán sikságokkal is megküzdve 2010. január 6-án érnek célba a bátor
kalandorok a fehérorosz határ mellett, az utolsó nap pedig a saját szemükkel láthatják a csernobili
nukleáris katasztrófája helyszínét és Pripjaty, a szellemváros hátborzongató elhagyatottságát.
A futamot fergeteges karácsonyi buli zárja egy vadászházban, hiszen a célbaérkezés dátuma
egybe esik az ortodox karácsony időpontjával. Sokak gyerekori álma válhat végre valóra: egy
évben két Karácsonyt ünnepelni!
A résztvevőknek nemcsak a dermesztő hideggel kell megbirkózniuk, hanem a navigációval és a
GPS alapú, ún. geocaching (kincskereső) feladatokkal is, hiszen a futam egyben verseny is, ahol
minden csapat célja, hogy minél több pontot szerezve megnyerje a fődíjat. A Budapest-Csernobil
Futam győztes csapata egy ingyenes nevezést nyer a 2010-es Mumbai Xpress Autoriksa Ralira,
amely egy 2000 kilométeres őrült futam motoros riksákkal Dél-India szívében a monszun idején.

Mint minden CEMS rendezvényen, A Budapest-Csernobil futomon is jótékonysági programot
indítottak a szervezők, melynek célja a futam által érintett területeken egy-egy oktatási, vagy
egészségügyi intézmény támogatása.
A rendezvényre a magyarok mellett már lengyel, német és angol csapatok is jelezték részvételi
szándékukat.
Aki úgy dönt, hogy a Budapest-Csernobil futammal köszönti az újévet, annak garantált
kalandban, fergeteges bulikban és a tipikus utazási élményektől eltérő tapasztalatokban lehet
része. Kezdődhetne-e jobban az újév, mint egy ilyen élménnyel?
A futamra december 15-ig lehet jelentkezni a rendezvény honlapján:
http://ww.budapestchernobylrun.com
További információ:
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