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

lagtúráink ezúttal is a tavalyi helyszínről, a Cikolaszigeti Kisvesszősi Kempingből indulnak. Idei túránkon a tavalyitól eltérő túraút-

vonalakkal, de hasonlóan színes és élménydús programokkal várjuk a kedves túratársakat. Idén is 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 védet-

tek 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.

AZ IZOMLÁZAT, A FELFOKOZOTT HANGULATOT ÉS A FELEJTHETETLEN ÉLMÉNYEKET IDÉN IS GARANTÁLJUK!

0. NAP (CSÜTÖRTÖK)

Érkezés a késő délutáni, kora esti órákban (19:00-ig). Szál-

láshelyek elfoglalása, szalonna- és egyéb eledelek tábor-

tűzön sütögetésével egybekötött ismerkedés (szalonnáról, 

hagymáról, kenyérről gondoskodunk!)  

1. NAP (PÉNTEK)   

Reggeli (7-9-ig). Reggeli után evezésgyakorlás, a kezdő túrá-

zók számára a hajó irányítástechnikájának elsajátítása, majd 

lecsorgunk a holtágrendszerben a sodrás irányában, és be-

járjuk a reggeli során közösen kiválasztott túraútvonalakat. Visz-

szaérkezés 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 csatlakozhatsz egyesületi bográ-

csozásunkhoz.

2. NAP (SZOMBAT)

Reggeli: (7-9-ig). A bőséges reggelit követően átruccanunk a csallókö-

zi magyar falvakba, ahol a Csallóköz északi részét fogjuk egy körtúra 

során bejárni. A mai túra során 4 átemelés vár ránk, de fáradozásunk 

jutalma sem maradhat el. A helyi barátságos kocsmákban rendkívül 

baráti áron fogyaszthatjuk a finom helyi csapolt söröket, és megmár-

tózhatunk az irreálisan 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 pihe-

nővel). Túratáv: 17 km.  

3. NAP (VASÁRNAP)

Reggeli: (7-9-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 tá-

borhelyig. Aki sietne haza, az a strandtól rövid úton visszasétálhat a 

kempingbe. Visszaérkezés a kora délutáni órákban.
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Bakonyi Kalandorok

Turista Egyesület

ÚJÉPÍTÉSŰ PANZIÓBAN 

Egyesületi tagoknak: 
27.000, - Ft/fő

MTSZ tagkártyával rendelkezőknek: 29.000, - Ft/fő

Egyesületen kívülieknek:                     
  31.000, - Ft/fő

SÁTORBAN / SAJÁT SÁTORRAL

Egyesületi tagoknak:              
21.000, - Ft/fő

MTSZ tagkártyával rendelkezőknek:      23.000, - Ft/fő

Egyesületen kívülieknek:       
25.000,- Ft/fő

A RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA: A szállás, a reggelik, a szalonnasütés 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:  újépítésű panzióban (16 főig) vagy 

sátorban (saját sátorral).

SZIGETKÖZI  

KÖZÖSSÉG
FELEJTHETETLEN ÉLMÉNYEKREJTETT VÍZIVILÁG

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 2018. JÚNIUS 20-IG JELEZZE 

RÉSZVÉTELI SZÁNDÉKÁT.

A TÚRA- ÉS A  PROGRAMOK TEKINTETÉBEN A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!  

Rossz idő esetén a menetrend és a helyszínek változhatnak.


