
(ERDEI)VÍZI KALANDOK
2020. JÚLIUS 2–5. 

A Kalandorok 1 év kényszerpihenő után ismét vízre szállnak, ezúttal a Gemenci erdőben megbújó dunai mellék- és holtágakat ker-

esik fel, ahol Európa legnagyobb összefüggő ártéri erdejének egyedi növény- és állatvilágát figyelhetjük meg idei nyári vízitúránk 

alkalmával. Gemenc az ország legnagyobb, zömében erdővel borított ártere, mely fákkal borított területének cserjeszintje is rend-

kívül egyedgazdag – a jellegadó fajok itt a galagonya és a hamvas szeder – minek következtében ezek a ligeterdők az ember számára 

gyakorlatilag járhatatlanok, így remek búvóhelyet kínálnak a nagyvadaknak. A ritkábban víz alá kerülő részeken élő, említést érdemlő 

cserjefaj még a ritka fekete galagonya, az aljnövényzetnek pedig jellemző faja a tavaszi csillagvirág. A Gemenci-erdő állatvilága faj- 

és egyedgazdag, a legértékesebb, itt előforduló, védett állatfajok között mindenképp említésre méltó a rétisas, a kerecsensólyom, 

békászó sas és a fekete gólya, amelyekből rendszerint jó néhány pár fészkel a területen; sok gémtelep is található itt, melyek fészkelő 

állományát leginkább szürke gémek adják, és itt él az ország legszebb, legértékesebb trófeáit növesztő gímszarvas-állománya, de 

rengeteg az őz és a vaddisznó is. A szállásunk ezúttal Fadd-Dombori üdülőtelepen lesz, ami több jól kiépített stranddal, valamint 

felszerelt tenisz-, foci-, kézilabda-, kosárlabda- és strandröplabda-pályával rendelkezik, továbbá a szállás közelében több vendéglő, 

strand büfé és élelmiszerbolt is található.

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

1. NAP (CSÜTÖRTÖK) – TÚRATÁV: 8 KM

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

 Szál lás  helyek elfoglalása, az időben érkezőkkel (14:00-ig) 

vízre szállunk és rövid evezésgyakorlás után néhány óra 

alatt bejárjuk a szállásadó üdülőtelep környékét, a faddi 

Duna-holtágat. Útközben kikötünk egy vendéglátó egység-

nél, ahol lehetőség lesz fürdésre és étel-, ital fogyasztásra. 

Visszaérkezés a szállásra a kora esti órákban, szalonna- és 

egyéb eledelek tábortűzön sütögetésével egybekötött ismer-

kedés (szalonnáról, hagymáról, kenyérről gondos ko dunk!)  

2. NAP (PÉNTEK) – TÚRATÁV: 22 KM

Reggeli 7:30-9:00-ig. A reggeli elfogyasztását követően a Dombori komp-

kikötőnél szállunk hajóba, ahonnan a Duna folyását kihasználva 1-2 óra 

alatt lecsorgunk a Rezéti-Duna mellékág felső torkolatáig. Útközben 

megállunk egy fürdéssel egybekötött pihenőre a part mentén található 

homokpadok egyikénél, valamint egy jóízű ebédre a torkolattal szem-

ben található Rév csárdánál. Ebéd után beevezünk a Rezéti-Duna mel-

lékágba, mely a folyószabályozások előtt a folyó fő ága volt. Jellegzetes, 

pillangószárny alakú kanyarulatának átvágásával keletkezett a Veránka- 

sziget. A lassú áramlású 10-20 m széles mellékág csendjét csak a vízitú-

rázók beszélgetése és a halászok motorcsónakjainak hangja töri meg 

néha. Alacsony vízállás esetén a mellékág nehezen járható. A mellékág 

alsó torkolatánál érkezünk vissza a nagy Dunára, ahonnan lecsorgunk 

Bajáig, a Türr István híd lábánál található Potyka csárdáig, mai túránk 

végállomásáig. Rövid transzportot követően visszaérkezés a szállásra 

a késő délutáni, kora esti órákban. Este a szállás közvetlen közelében 

több étkezési lehetőség is a rendelkezésre áll, de visszaindulás előtt 

akár Baja valamelyik jóhírű halászcsárdájában is vacsorázhatunk. 

3. NAP (SZOMBAT) – TÚRATÁV: 12 KM

Reggeli 7:30-9:00-ig.  Vízitúránk utolsó napján a Sió csatornán járjuk 

be a Gemenci ártéri erdő felső szakaszát. Palánkpusztánál rakjuk víz-

re kenuinkat, és kényelmes tempóban evezünk a Keselyűs Hajózsilipig, 

túránk végállomásáig, majd egy rövid transzport segítségével a kora 

délutáni órákban érkezünk szálláshelyünkre. A visszaérkezést után csat-

lakozhatsz szokásos egyesületi sütögetésünkhöz/bográcsozásunkhoz.

4. NAP (VASÁRNAP)

Reggeli 7:3 0-9:00-ig. A reggeli elfogyasztását követően a jövő évi viszont -

látás reményében érzékeny búcsút veszünk egymástól. 

PROGRAMOK

JELENTKEZÉS: 2020. JÚNIUS 15-IG 
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GEMENCI

KÖZÖSSÉG
FELEJTHETETLEN ÉLMÉNYEKREJTETT VÍZIVILÁG

DÍJAK

ELHELYEZÉS: Fadd-Domboriban található Rencz víziparadicsomban, 4 személyes fa házakban. Sátrazásra ezúttal nincs 

lehetőség. (Szálláshely címe: Fadd- Dombori, Dunasor 20.)

SZÁLLÁS DÍJA (FAHÁZBAN): Egyesületi tagoknak 35.000,- Ft/fő, egyesületen kívülieknek 40.000,- Ft/fő.

A RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA: A szállás, a szalonnasütés, valamint a kenubérlés és a helyi transzportok költségeit, 

továbbá a szakszerű túravezetést 2 napra (péntek, szombat). A RÉSZVÉTELI DÍJ NEM TARTALMAZZA: Az eset leges fakultatív 

programok, a reggelik, innivalók és az egyedi étkezések költségeit. Innivalóról kérjük, hogy mindenki egyénileg gon-

doskodjon! A közelben büfék, étterem és élelmiszerbolt található.

LÉTSZÁMKORLÁT MIN. 15, MAX. 25 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. JELENTKEZÉS: bakonyikalandorok@gmail.com

KÉRJÜK, HOGY LEGKÉ SŐBB 2020. JÚNIUS 15-IG JELEZD, HA SZERETNÉL RÉSZT VENNI A TÚRÁN!
A TÚRA- ÉS A  PROGRAMOK TEKINTETÉBEN A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!  

Rossz idő esetén a menetrend és a helyszínek változhatnak.


