
A túrA- és A  progrAmok tekintetében A változtAtás jogát 

fenntArtjuk! Rossz idő esetén a menetrend és a helyszínek változhatnak.

(vad)vízi kalandozások iii.
2017. július 13-16. 

A Bakonyi Kalandorok idén nyáron újra visszatérnek a Szigetközbe az egyesületi hagyománnyá vált nyári vízitúra alkalmával. Csil-

lagtúráink ezúttal új helyszínről, a Cikolaszigeti Kisvesszősi Kempingből indulnak, melynek köszönhetően a megszokottól eltérő, új 

útvonalakat járhatunk be. Idei túránkon ellátogatunk a jelenleg Szlovákia területén található csallóközi magyar falvakba, ahol kristály- 

tiszta melegvízű bányatóban merítkezhetünk, a torkunkat pedig frissen csapolt helyi sörökkel öntözhetjük a barátságos helyi kocsmák-

ban. Felkeressük a Gazfűi „tündérrózsás” holtágrenszer varázslatos vidékét és a Doborgazszigeti strandon is fürödhetünk.

Vízitúránk során ezúttal is találkozhatunk nyugodt vízfelületekkel és vadvíz jellegű zúgókkal, valamint a növény- és állatvilág azon 

hihetetlen gazdagságával ami a Szigetköz vidékét jellemzi. Idei túránk új helyszíne a Csallóköz, a Duna bal parti mellékág rendszere. 

A szigetközi ágrendszerhez hasonlóan zegzugos, vadregényes vízivilág, amelyen biztonságos körtúrákat lehet tenni. A Szigetközben 

a hazai fajok 80%-a megtalálható, így például az eredetileg tiszta hegyi patakokban élő sebes pisztráng éppúgy, mint a mocsarak, 

lápok védett fajai: a réti csík, a lápi póc, vagy a védettek magyar bucó, botos kölönte és a selymes durbincs. A számos madárfaj közül 

először a gémfélék tűnnek fel, a nagyobb telepeken szürke gémek  és bakcsók költenek. A fokozottan védett fajok közül jellegzetesebb 

fészkelők, a nagy kócsag, barna kánya, hamvas rétihéja, fekete gólya  és a cigány réce. A réti sas és a halász sas is rendszeres vendég 

a területen.

0. nAp (csütörtök)

» érkezés a késő délutáni, kora esti órákban (19:00-ig). 

» szálláshelyek elfoglalása, szalonna- és egyéb eledelek 

tábortűzön sütögetésével egybekötött ismerkedés (sza-

lonnáról, hagymáról, kenyérről gondoskodunk!)  

1. nAp (péntek)   

» reggeli (7-9-ig). » evezésgyakorlás, a kezdő túrázok szá-

mára a hajó irányítástechnikájának elsajátítása, majd lecsorgunk 

a holtágrendszerben a sodrás irányában. Hajóinkat átemeljük a 

töltésen a Gazfűi tündérrózsás Dunaágnál, majd az ágrend-

szerben evezünk. visszaútunk során kristálytiszta meleg, szinte állóvizen 

evezünk. alacsony vízállás esetén a holtágrendszer – a Gazfű közötti „há-

tulvonyó” dunaág nehezen járható. visszaérkezés a késő délutáni, kora esti 

órákban. túratáv: 17 km. Este a szállás közelében több étkezési lehetőség 

(étterem) is a rendelkezésre áll, vagy ha kedvet érzel hozzá idén is csatlakoz-

hatsz egyesületi bográcsozásunkhoz.

2. nAp (szombAt)

» reggeli  (7-9-ig). » a bőséges reggelit követően átruccanunk a csallóközi 

magyar falvakba, ahol a Csallóköz északi részét fogjuk egy körtúra 

során bejárni. a mai túra során 4 átemelés vár ránk, de fáradozásunk jutal-

ma sem maradhat el. a helyi barátságos kocsmákban rendkívül baráti áron 

fogyaszthatjuk a finom helyi csapolt söröket, és megmártózhatunk az ir-

reálisan tiszta és meleg vízű Vajkai bányatóban, valamint igény és kedv 

szerint kis kitérővel a sülyi tóban. a nap végén az erős sodrású Öreg Dunán 

visszacsorgunk a kempingbe (nagydoborgazi pihenővel). este borkóstolóval 

egybekötött búcsú buli kemecében sült „disznóságokkal”. túratáv: 17 km. 

3. nAp (vAsárnAp)

» reggeli  (7-8:30-ig). » Elutazásunk napján a környék talán legkedveltebb 

útvonalát járjuk be. a Zátonyi-Duna holtágrendszerén, szinte állóvizen 

evezünk felfelé a Doborgazszigeti strandig. a strandon lehetőség van 

fürdésre, majd a holtágrendszer erős sodrásában visszacsorgunk a táborhe-

lyig. aki sietne haza, az a strandtól rövid úton visszasétálhat a kempingbe. 

visszaérkezés a kora délutáni órákban.

 

progrAmok

jElEnTkEzÉs: 2017. május 15-ig

Bakonyi kalanDorok TurisTa EGyEsülETinformáciÓ és jelentkezés

Wenesz attila bakonyikalandorok@gmail.com

+36 70 331 7302 http://bakonyikalandorok.info
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Bakonyi Kalandorok

Turista Egyesület

DÍJak
SzálláS / FAHázBAN, turiStASzállóN 

Egyesületi tagoknak: 
22.000, - Ft/fő

MTSZ tagkártyával rendelkezőknek: 24.000, - Ft/fő

Egyesületen kívülieknek:                    
   26.000, - Ft/fő

SátorBAN / SAját SátorrAl

Egyesületi tagoknak:              
18.000, - Ft/fő

MTSZ tagkártyával rendelkezőknek:      20.000, - Ft/fő

Egyesületen kívülieknek:       
22.000,- Ft/fő

A részvételi díj tArtAlmAzzA:  A szállás, a reggelik, a szalonnasütés, a borkóstolás és a kemencében sült „disznóságok” 

költségeit, valamint a kenubérlését és a szakszerű túravezetést 3 napra. A részvételi díj nem tArtAlmAzzA: Az innivalók 

és az egyedi étkezések költségeit! Innivalóról kérjük, hogy mindenki egyénileg gondoskodjon! A kempingben lehetőség van étel és 

ital vásárlására, illetve a bejárat közelében vegyesbolt található. szÁllÁs:  A Cikolaszigeti Kisvesszősi kempingben: 4 személyes 

faházban (16 főig); turistaszállón (2, 6, 8 fős szobákban – igény és foglaltság függvényében) vagy sátorban (saját sátorral).

LétszámkorLát min. 15, max. 35 fő! Ezután már csak a váróListára 

kErüLhEtnEk a jELEntkEzők. A jelentkezéseket érkezési sorrendben dolgozzuk 

fel, tehát érdemes sietni a helyfoglalás miatt! Részletekről és a részvételi díj befizetéséről  

e-mailben értesítünk. kérjük, hogy aki részt kíván vEnni a vízitúrán, 

LEgké sőbb 2017. május 15-ig jELEzzE részvétELi szándékát.

Az izomlázAt, A felfokozott 

hAngulAtot és A felejthetetlen 

élményEkET iDén is GaranTálJuk!

szigetközi  

közösségfElEjTHETETlEn ÉlmÉnyEkrEJTETT VÍZiViláG


