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+DPHJMHJ\]pVHGYDQDW~UiYDO
Ha
megjegyzésed van a túrával kapcsolatban, véleményedet szívesen olvasnánk,
írd meg nekünk:
szuperkatlan@gmail.com.
Köszönjük!
NDSFVRODWEDQYpOHPpQ\HGHWV]tYHVHQROYDVQiQNtUGPHJQHNQNV]XSHUNDWODQ#JPDLOFRP.|V]|QMN

Szerezd meg az Ixi Kupát, akár egy különleges Lego kupa formájában!

Ne feledd, a Szuperkatlan túra az Ixi Kupa négy túrájának egyike. Várunk a következő túrán, az Iszinik távjain is.
Bővebb információk a http://turazokni.hu/ixi.html és az ixikupa.hu oldalakon.
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