Túralista 2017

Április 22. / Tisza-tó, egynapos lapátolás
Egynapos Tisza-tavi tekergés a Poroszlói- és a Valki –medencében. A terület érintetlen természeti
csodákat rejt, ebben az évszakban viszonylag jól járható.
Program: Reggel 9 órakor találkozunk a Madárpart pihenőparkban Poroszlón. A felszerelés kiosztása
után egész napos lapátolás veszi kezdetét, közben meglessük az ébredő természetet. A kikötőbe
érkezés időpontja kb. 16 órára várható.
A túra ára: 8900 Ft, amely tartalmazza a felszerelés bérlését, a túravezetés és a hajók szállítási
költségét.
A túra ára nem tartalmazza: az útiköltséget, az étkezés költségét és a szolgáltatóknál fizetendő
egyéb költségeket.
Felszerelés: Kétszemélyes tengeri kajakok /igény esetén egyszemélyes is/ evezős kabát,
mentőmellény, hullámkötény, evezőlapát, vízhatlan zsák.
A túra feltétele: Alapszintű úszástudás. A túrán résztvevők kötelesek betartani a túravezető
utasításait.
A túra min. 8fő-vel indul.
Kapcsolat: Kancsulik Ákos 06204554304 / kancsulik@gmail.com
A változtatás jogát fenntartjuk.

Május 5-6-7. Szigetköz
A túránk kétnapos, de célszerű már péntek este elfoglalni a szállást a cikolaszigeti kisvesszősi
kempingben, a másnap reggeli pontos indulás érdekében. Az estét összekötjük egy kis nyársalással,
beszélgetéssel, ismerkedéssel.
Program: Reggel 10:00-kor indulunk a cikolai és a tejfalusi mellékágrendszert barangoljuk be a két nap
folyamán. Bukógátak, hallépcsők és hidak teszik izgalmasabbá a túra útvonalát. A nádasokban eldugott
csapásokat keresünk A Szigetköz több száz kilométeres vízi utakból áll, melyeken csendesebb,
eldugottabb, és hangosabb zúgók tarkítják. A folyó gazdag növény- és állatvilága, egyedülálló
élőhelyeket, sokszínű életteret alakított ki ezeken az óriási ártéri területeken. Láperdők, mocsárrétek,
ligeterdők mentén kanyarognak a folyó oldalágai. Közelről szemlélhetjük meg a hódok munkáját, vagy
csodálhatunk hattyúkat.
Túra ára: 19000Ft, amely tartalmazza a felszerelés bérlését, a túravezetés és a hajók szállítási
költségét, illetve a pénteki és szombat esti vacsora árát.
A túra ára nem tartalmazza: az útiköltséget, az étkezés költségét, a szolgáltatóknál fizetendő egyéb
költségeket, a szállás költségét, amely 1400-2800ft+ifa/fő/éj attól függően, hogy sátorban vagy
faházban szeretnél aludni.
Felszerelés: Kétszemélyes tengeri kajakok /igény esetén egyszemélyes is/ evezős kabát,
mentőmellény, hullámkötény, evezőlapát, vízhatlan zsák.
A túra feltétele: Alapszintű úszástudás. A túrán résztvevők kötelesek betartani a túravezető
utasításait
Egyéb felszerelés: A túráinkon résztvevők számára van lehetőség 3 személyes Zajo norsk 3 sátor
bérlésére 1500ft/nap, ill. Rp summit hálózsák bérlésére 500ft/nap áron.
A túra min. 10 fő-vel indul.
Kapcsolat: Kancsulik Ákos 06204554304 / kancsulik@gmail.com
A változtatás jogát fenntartjuk.

Május 20-21. / Bodrogzug
Kétnapos barangolás a Bodrogközben a Tisza és a Bodrog által elöntött területen. A Bodrogzug
fokozottan védett terület, amely látogatása engedélyköteles. Egyedülálló növény- és állatvilága, a vízi
világ mozaikossága számunkra megunhatatlan látványosság.
Program:
Május 20.-án szombat reggel találkozunk, gyülekezünk Tokajban, az Unio kempingben 8-9 óra között.
Indulás a Zsaró-éren keresztül Zalkodra, végig barangolva elöntött réteket és ligeterdőket. A
kempingbe a délutáni órákban érkezünk. Este közös nyársalás szalonnasütő vassal, egybekötve némi
borkóstolással, ha már Tokajban vagyunk.
Május 21. A mai nap rövidebb evezést tartogat. A kis kört járjuk végig, mely hosszú évekig zárva volt
a nagyközönség előtt egyedülálló madárvilága miatt.
A kora délutáni órákban érünk vissza a kikötőbe, ahol a felszerelés elpakolása után búcsúzunk és
indulunk haza.
A túra ára: 15900 Ft, amely tartalmazza a felszerelés bérlését, a hajók szállítási költségét és a
túravezetés díját, valamint a szombat esti vacsorát.
A túra ára nem tartalmazza: az útiköltséget, az étkezés költségét, a szolgáltatóknál fizetendő egyéb
költségeket, a szállás költségét, amely 900-2500ft+ifa/fő/éj attól függően, hogy sátorban vagy
faházban szeretnél aludni, és a területre való belépés díját, amely 700ftFő/nap.
Utazás: egyénileg.
Felszerelés: Kétszemélyes tengeri kajakok /igény esetén egyszemélyes is/ evezős kabát, mentőmellény, hullámkötény, evezőlapát, vízhatlan zsák.
Egyéb felszerelés: A túráinkon résztvevők számára van lehetőség 3 személyes Zajo norsk 3 sátor
bérlésére 1500ft/nap, ill. Rp summit hálózsák bérlésére 500ft/nap áron.

A túra feltétele: Alapszintű úszás tudás. A túrán résztvevők kötelesek betartani a túravezető
utasításait.
A túra min. 8fő-vel indul.
A változtatás jogát fenntartjuk.
Kapcsolat: Kancsulik Ákos 06 204554304/ kancsulik@gmail.com

Június 10-11. / Ipoly- túra Vámosmikola-Szob
Kétnapos könnyű túra az Ipoly alsó szakaszán a Duna érintésével. Kedvenc folyónkon kiépített
táborhelyek nem nagyon vannak, vadkempingezési lehetőségek viszont annál inkább. A folyócska az
alsó szakaszon lassan kanyarog mielőtt a Dunába ömlene. Minden korosztálynak ajánljuk figyelmébe
ezt a kellemes útvonalat.
Program: Június 10-én szombat reggel találkozunk Vámosmikolán, túránk innen indul. A szombati
napon nem evezünk túl sokat, lesz lehetőségünk a csorgásra és fürdésre egyaránt. A táv kb.:14fkm. A
délutáni órákban érkezünk Letkés határába, ahol szalonnasütés után az éjszakát töltjük.
Június 11. Vasárnap - A vízparti ébredés után vízre szállunk és bejárjuk az Ipoly legalsó szakaszát.
Túránk során ki evezünk a Dunára, ahol kb. 1fkm evezés után a túra véget ér a szobi révnél.
A túra ára: 15900 Ft, amely tartalmazza a felszerelés bérlését, a hajók szállítási költségét és a
túravezetés díját, valamint a szombat esti vacsorát.
A túra ára nem tartalmazza: az útiköltséget, az étkezés költségét, és a szolgáltatóknál fizetendő
egyéb költségeket.
Utazás: egyénileg.
Felszerelés: Kétszemélyes tengeri kajakok /igény esetén egyszemélyes is/ evezős kabát,
mentőmellény, hullámkötény, evezőlapát, vízhatlan zsák.
Egyéb felszerelés: A túráinkon résztvevők számára van lehetőség 3 személyes Zajo norsk 3 sátor
bérlésére 1500ft/nap, ill. Rp summit hálózsák bérlésére 500ft/nap áron.

A túra feltétele: Alapszintű úszástudás. A túrán résztvevők kötelesek betartani a túravezető
utasításait.
A túra min. 8fő-vel indul.
A változtatás jogát fenntartjuk.
Kapcsolat: Kancsulik Ákos 06 204554304/ kancsulik@gmail.com

Július 7-12. / Felső-Tisza, Tiszabecs-Tuzsér
Klasszikusnak mondható vízitúra útvonal, amely napjainkban talán vesztett népszerűségéből, de
varázsából semmiféleképpen. A Tisza ezen a szakaszon a leggyorsabb, Tiszabecsnél kavicszátonyok,
kis surranók tarkítják a medret, Szatmárcsekétől homokpadok kísérik utunkat.
Program:
Július 7-én este vagy 8-án reggel találkozunk Tiszabecsen a Vidám delfin kempingben, ahonnan
megkezdjük utunkat 8-án délelőtt Szatmárcsekére. Az első napon a pakolászással, ismerkedéssel
viszonylag sok idő el szokott menni, így erre a napra egy rövidebb szakaszt választottunk, mindössze
kb. 24 fkm, a melynek megtételét elősegíti a gyors sodrás. Utunk során megállunk a Túrbukónál, a
délutáni órákban érkezünk a szatmárcsekei ártéri kempingbe.
Július 9. Szatmárcseke-Gergelyugornya 35 fkm. Tivadarban megállunk ebédelni, a délutáni órákban
érkezünk Gergelyugornyára a kempingbe.

Július 10. Gergelyugornya-Tiszamogyorós 34 fkm. A Szamos folyó torkolata után a Tisza
kiszélesedik, hatalmas kanyarulatok és homokos partok jellemzik utunkat. A délutáni órákban
érkezünk a tiszamogyorósi kempingbe.
Július 11. Tiszamogyorós-Tuzsér. Ukrán-magyar és egy kis szakaszon szlovák határvízen a
Tisza legészakibb szakaszán evezünk. A napi szakaszunk kb. 34 fkm. Utolsó vízen töltött nap
után visszamegyünk a sofőrökkel Tiszabecsre az autókért. Hazautazás igény szerint az esti
órákban vagy másnap reggel.
A túra ára : 32000 Ft, amely tartalmazza a felszerelés bérlését, a hajók szállítási költségét és a
túravezetés díját.
A túra ára nem tartalmazza: az útiköltséget, az étkezés költségét/ a túra önellátó/ a szállás költségét
és a szolgáltatóknál fizetendő egyéb költségeket.
Utazás: egyénileg.
Felszerelés: Kétszemélyes tengeri kajakok /igény esetén egyszemélyes is/ evezős kabát,
mentőmellény, hullámkötény, evezőlapát, vízhatlan zsák.
A túra feltétele: Alapszintű úszástudás. A túrán résztvevők kötelesek betartani a túravezető
utasításait.
Egyéb felszerelés: A túráinkon résztvevők számára van lehetőség 3 személyes Zajo norsk 3 sátor
bérlésére 1500ft/nap, ill. Rp summit hálózsák bérlésére 500ft/nap áron.
A túra minimum 8 fővel indul.
A változtatás jogát fenntartjuk.
Kapcsolat: Kancsulik Ákos 06 204554304 kancsulik@gmail.com

Július 21-23. / Körben a Tisza-tavon
Magyarország második legnagyobb állóvizének bebarangolása egy hosszabb hétvégén. Túránkon a
felszerelésünket, csomagjainkat magunkkal visszük.
Program:
Július 22-én reggel találkozunk Poroszlón a Madárpart Pihenőparkban 9 órakor. Csomagolás után
indulás Abádszalókra, közben érintve több fokozottan védett területet.
Július 23. Abádszalókról Tiszafüredre evezünk bebarangolva a Füredi-medencét.
Július 24. Tiszafüredről visszalapátolunk Poroszlóra a Valki-medencén keresztül.
A túra ára : 23000 Ft, amely tartalmazza a felszerelés bérlését, a hajók szállítási költségét és a
túravezetés díját.
A túra ára nem tartalmazza: az útiköltséget, az étkezés költségét/ a túra önellátó/ a szállás költségét
és a szolgáltatóknál fizetendő egyéb költségeket.
Utazás: egyénileg.
Felszerelés: Kétszemélyes tengeri kajakok /igény esetén egyszemélyes is/ evezős kabát,
mentőmellény, hullámkötény, evezőlapát, vízhatlan zsák.
A túra feltétele: Alapszintű úszástudás. A túrán résztvevők kötelesek betartani a túravezető
utasításait.
Egyéb felszerelés: A túráinkon résztvevők számára van lehetőség 3 személyes Zajo norsk 3 sátor
bérlésére 1500ft/nap, ill. Rp summit hálózsák bérlésére 500ft/nap áron.
A túra min. 8fő-vel indul.
Kapcsolat: Kancsulik Ákos 06 204554304 kancsulik@gmail.com
A változtatás jogát fenntartjuk.

Augusztus 26-28. / Ipoly
A júniusi túránkat megismételjük és megtoldjuk némi nyárvégi hangulattal.
Program: Augusztus 26 -án, szombat reggel találkozunk Vámosmikolán, túránk innen indul. A
szombati napon nem evezünk túl sokat, lesz lehetőségünk a csorgásra és fürdésre egyaránt. A táv kb.:
14 fkm. A délutáni órákban érkezünk Letkés határába, ahol az éjszakát töltjük szalonnasütés után.
Augusztus 27. Vasárnap reggeli után vízre szállunk és bejárjuk az Ipoly legalsó szakaszát. Túránk
során kievezünk a Dunára, ahol kb. 1 fkm evezés után érkezünk a szobi révhez, ahol túránk véget ér.
A túra ára: 15900 Ft, amely tartalmazza a felszerelés bérlését, a hajók szállítási költségét és a
túravezetés díját, a szombat esti vacsorát.
A túra ára nem tartalmazza: az útiköltséget, az étkezés költségét, és a szolgáltatóknál fizetendő
egyéb költségeket.
Utazás: egyénileg.
Felszerelés: Kétszemélyes tengeri kajakok /igény esetén egyszemélyes is/ evezős kabát, mentőmellény, hullámkötény, evezőlapát, vízhatlan zsák.
A túra feltétele: Alapszintű úszástudás. A túrán résztvevők kötelesek betartani a túravezető
utasításait.
Egyéb felszerelés: A túráinkon résztvevők számára van lehetőség 3 személyes Zajo norsk 3 sátor
bérlésére 1500ft/nap, ill. Rp summit hálózsák bérlésére 500ft/nap áron.
A túra min. 8fő-vel indul.
Kapcsolat: Kancsulik Ákos 06204554304 / kancsulik@gmail.com
A változtatás jogát fenntartjuk.

Szeptember 23-24. Ősz színei a Tisza- tavon
Program: Szombat reggel találkozunk, a Madárpart Pihenőparkban Pali bácsinál. Bepakolunk a
kajakjainkba, mert az éjszakát nomád táborhelyen töltjük.10:00-kor indulunk a két napos lapátolásra,
ahol a valki és poroszlói medence madarakban gazdag területeit fogjuk bejárni.
A túra ára: 15900 Ft, amely tartalmazza a felszerelés bérlését, a hajók szállítási költségét és a
túravezetés díját, a szombat esti vacsorát.
A túra ára nem tartalmazza: az útiköltséget, az étkezés költségét, és a szolgáltatóknál fizetendő
egyéb költségeket.
Utazás: egyénileg.
Szállás díj: nincs, a szabadban töltjük az éjszakát.
Felszerelés: Kétszemélyes tengeri kajakok /igény esetén egyszemélyes is/ evezős kabát, mentőmellény, hullámkötény, evezőlapát, vízhatlan zsák.
A túra feltétele: Alapszintű úszástudás. A túrán résztvevők kötelesek betartani a túravezető
utasításait.
Egyéb felszerelés: A túráinkon résztvevők számára van lehetőség 3 személyes Zajo norsk 3 sátor
bérlésére 1500ft/nap, ill. Rp summit hálózsák bérlésére 500ft/nap áron.
A túra min. 8fő-vel indul.
Kapcsolat: Kancsulik Ákos 06204554304 / kancsulik@gmail.com
A változtatás jogát fenntartjuk.

Október 6-8. Őszi Bodrog / Lapátoljunk szüreti hangulatban!

