A Bakonyi Kalandorok Turista Egyesület ezúttal a Szigetköz legszebb részére, a Duna szigetközi
hullámterébe, Dunakiliti-Kisbodak térségébe invitál titeket egy 3 napos különleges vízi túrára. A
Szigetköz legszebb részeit érintő vízi túránk során nyugodt vízfelületekkel és vadvíz jellegű
zúgókkal is találkozhatunk, valamint a növény- és állatvilág azon hihetetlen gazdagságával, ami e
vidéket jellemzi. A Duna szigetein található, időszakosan kiszáradó tavacskák, feltöltődő
mellékágak mindamellett, hogy jelentős vízimadár költő- és táplálkozó helyek, különböző fajokban
gazdag vízinövény társulások menedékhelyei is. A szerencsés túrázó megfigyelheti munkálkodás
közben a Szigetközben újra honossá váló hódokat, valamint gémekkel, fekete gólyával és még
számtalan más fajta ritka madárral találkozhat.
A napi túrákat három és négyszemélyes nagyon jó minőségű túrakenukkal teljesítjük helyi
túravezetővel. Az izomlázat és a felejthetetlen élményeket garantáljuk!
Napi programterv:
0. nap (csütörtök)
 érkezés a késő délutáni, kora esti órákban (19:00-ig);
 szálláshelyek elfoglalása, szalonnasütéssel egybekötött ismerkedés (szalonnáról, hagymáról,
kenyérről gondoskodunk!).

1. nap (péntek)
 reggeli (7-9-ig);
 reggelit követően irány a folyó, evezésgyakorlás, a hajó irányítástechnikájának elsajátítása. Az
Ördög szigeti tavak és az Öreg - Duna meglátogatása. Visszaérkezés a kempingbe a késő délutáni
órákban. Túratáv: 18-20 km;
 este: bográcsozás élménybeszámolók kíséretében
 menü: áfonyás-gombás-vörösboros szarvasragu a' la Bakonyi Kalandorok, friss kenyérrel,
savanyúsággal.

2. nap (szombat)
 reggeli (7-9-ig);
 az izgalmak napja: Sellőkön, zúgókon keresztül érkezünk meg Doborgazra miközben megismerjük
a mentett oldali ágrendszer egy kis darabkáját is. Itt lehetőség van strandolásra és több étteremben
lehet kiválasztani az ebédet. Túratáv: 12 - 18 km;
 este: búcsú dzsembori kemencében sült malacságokkal. A zenei aláfestésről a szigetközi rovarvilág
gondoskodik!

3. nap (vasárnap)
 reggeli: (7-9-ig);
 reggelit követően a Szigetközi ágrendszer egyik legszebb túrájára indulunk, mely a bodaki Öreg-tó
túra ahol árnyas fák alatt evezgetünk és fürdünk. Túratáv: 10 km;
 visszaérkezés a kempingbe a késő délutáni órákban, a szálláshely elhagyása, majd könnyes búcsú
egymástól és a vízi paradicsomtól.

Szállás: A Dunakiliti vadvíz kempingben:
 turista szállóban (2, vagy 4 ágyas szobákban, illetve megfelelő számú igény esetén 12
ágyas közösségi hálóban)
 vagy sátorban (saját sátorral).

Fakultatív programok:
 15 fő felett borkóstoló (péntek este)
 15 fő felett látogatás és kóstoló a Szigetköz Lelke Pálinkaházban (szombat késő
délután)
Minimális létszám: 15 fő
Maximális létszám: 32 fő
Részvételi díjak:
Turista szállóban
Egyesületi tagoknak:
Egyesületen kívülieknek:

12.000,- Ft/fő
15.000,- Ft/fő

Sátorban (saját sátorral)
Egyesületi tagoknak:
Egyesületen kívülieknek:

9.500,- Ft/fő
12.500,- Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza:
A szállás, a szalonnasütés, a bográcsozás és a kemencében sült malacságok költségeit, a kenubérlést és
a szakszerű túravezetést 3 napra.
A részvételi díj nem tartalmazza:
A fakultatív programok, innivalók, az egyedi étkezések, valamint a reggeli költségeit!
Reggeli 800 Ft/fő/nap térítés ellenében igényelhető.
Innivalóról kérjük, hogy mindenki egyénileg gondoskodjon!
A kempingben lehetőség van ásványvíz, üdítőitalok, valamint sör vásárlására.

Kérjük, hogy aki részt kíván venni a vízitúrán az legkésőbb 2013. május 20-ig jelezze részvételi
szándékát, valamint az alábbi kérdésekre adjon választ a megfelelő rész kitöltésével:
Szállás:

turista szálló / sátor

Reggelit kérek:

igen / nem
Csak az alábbi napokon:

Borkóstolón részt kívánok venni:

igen / nem

Pálinkakóstolón részt kívánok venni:

igen / nem

bakonyikalandorok@gmail.com

